
ISBN

Andra rapporter i samma serie: 
Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med  
övriga Sverige ......................  2010:05 

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:07

Bostadsbyggande och befolkningstillväxt 
i Stockholms län – Regressionsanalys 2010:11

Fruktsamhet och dödlighet i Stockholms län 
1986–2008  2010:12

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009 2010:14

”Pensionspuckeln”, 55+flyttningar  2011:02

Vart tar invandrarna vägen? 2011:04

Födda 2011-2020 efter mödrarnas födelseländer 2012:04

Hushåll och familjer i förändring 2012:05

Kommunprognoser : sammanfattning 2012:06

Bostadsbyggnadsplaner: bilaga till huvudrapport 2012:07

Fruktsamhet och mortalitet 2011 2012:08

Stockholms län - Huvudrapport 2012:09

Varför flyttar svenska barnfamiljer? 2012:10

Befolkningsutvecklingen 2012 2013:01

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 2011/2012 2013:02

www.tmr.sll.se

Demografisk rapport 2013:03

Befolkningsprognos 2013-2022/45

Demografiska prognoser 
för kommunerna i  
Stockholms län 2012-2045 
Reviderade antaganden





 

    
 

 

1 (44)  

 
 

LSF/Tillväxt, miljö och regionplanering 

Ulla Moberg 

08-123 14485 

ulla.moberg@sll.se 

 

DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

2013-03-01 

Demografisk rapport 2013:3 

 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

   

   

   

 

Förord 
 

Följande pm är en dokumentation av arbetet med befolkningsprognoserna på 

läns-, kommun- och basområdesnivå. När en större revidering av de långsik-

tiga antagandena om fruktsamhet, mortalitet och invandring gjordes av SCB 

förra året föll en stor del – 30 procent - av ökningen i den långsiktiga befolk-

ningstillväxten på Stockholms län, genom den multiregionala prognosmodell 

som används i beräkningarna. I de nya beräkningar som gjorts till 2045 har 

kommunnivån studerats mer ingående för att bättre förstå och förbättra de 

inomregionala prognoserna, i slutänden ner till basområdesnivå, genom bo-

stadsbyggnadsplanerna och befolkningsutvecklingen fördelat på basområden. 

I byggplanerna har tre olika nivåer på det genomsnittliga planerade byggandet 

använts för att skatta effekten på befolkningstillväxten som olika nivåer av 

realiserade byggplaner kan ge upphov till genom de elasticiteter som finns 

mellan kommunerna och skillnaderna i kommunernas demografiska kompo-

nenter. I huvudalternativet används 80 procent av planerna, i nedre alternati-

vet används 60 procent som nivå på lågt generellt byggande och i övre alterna-

tivet används 100 procent som nivå på högt generellt byggande.   

 

På basområdesnivån har alla kommuner både ökat sin befolkning i en del bas-

områden och minskat den i andra. Minskad befolkning kan bero på rivningar/ 

ombyggnation, eller utflyttning eller utglesning när befolkningen åldras. Då 

inte så mycket har rivits i länet så är en troligare förklaring att det är utgles-

ning/utflyttning som skett i de delar av kommunerna som minskat. Den ål-

dersstruktur som varje kommun har och de livscykelfasrelaterade flyttningar-

na och bostadsbeståndet påverkar mycket tydligt befolkningsutvecklingen i 

olika delar av länet. När man gör tillräckligt långsiktiga prognoser så fångar 

man in både den rekordstora puckeln fyrtiotalister som flyttade till länet i 

samband med flyttlasspolitiken i slutet av 1960-talet och dagens stora grupp 

av inflyttade 30-45 åringar som går i pension om ca 30 år. Samma mönster 

prognosticeras i andra regioner som har hög inflyttning. 

 

Projektledare vid TMR har varit Ulla Moberg. 

http://www.scb.se/default____30.aspx
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Demografiska prognoser för Stockholms län 

2012-2045 fördelat på läns- och kommunnivå; 

reviderade antaganden 
 

Länsprognos -2045 bygger på den redan framräknade länsprognosen 2012-

2021. Projekt ”kommunprognoser – 2045” bygger på de redan framräknade 

prognoserna för länet, kommunerna och basområdena 2012-2021/2045. 

Summan av kommunerna 2012-2045 skall sammanfalla med länsprognos 

2012-20451. Det är således en länsprognos som görs som sedan fördelas vi-

dare inom ett ekvationssystem där restriktionen är länsprognosen och där de 

26 kommunerna bestäms simultant med vars och ens demografiska paramet-

rar som input. Här ingår också bostadsbyggnadsplanerna. 

 

Den prognos som gjordes för länet i augusti 2012 har tillämpat de reviderade 

antagandena om fruktsamhet, mortalitet och invandring i Riksprognosen2. I 

den nya Riksprognosen – 2060 har justeringar gjorts vilket resulterat i en 

uppräkning av födda med 300 000, en minskning av döda med 200 000 och 

en ökning av invandringen med knappt 400 000 varav 300 000 faller på de 

närmaste fem åren. Denna justering innebär för länets del att folkmängden 

2040 ökar med 126 000, eller 30 procent av den nationella ökningen på  

415 000. Ytterligare 90 000 länsbor kan läggas till för åren fram till och med 

2045. 

 

Länsprognoserna är inte känsliga för det planerade bostadsbyggandet. De är 

främst känsliga för den framtida invandringen och förändringar i fruktsamhet 

och barnafödande. Den framtida invandringen beräknas efter den invandring 

som härleds på nationell nivå för riket och bland annat följer Migrations-

verkets rekommenderade volymer under närmaste år. För tiden därefter be-

räknas ett genomsnitt av tidigare invandring eftersom migrationen varierar 

oförutsägbart med kriser och konjunkturer i världen. Stockholms läns andel av 

rikets in- och utvandring justeras vid behov. På länsnivån är både den inrikes 

och utrikes migrationen konjunkturkänslig men inverkan kan vara både nega-

tiv och positiv.  

                                                        
1 LSF/TMR (2012:9) Stockholms län- Huvudrapport. (http://www.tmr.sll.se) 
2 SCB (2012) Sveriges framtida befolkning 2012-2060 
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Länet 2040 och 2045 enligt tidigare resp. reviderade antaganden 

 

Alla prognoser är beroende av vilka antaganden som görs och hur långsiktiga 

trenderna är som används för beräkningarna. I den multiregionala prognos-

modellen tas hänsyn till den framtida befolkningen i den nationella prognosen 

och således finns ett kontrollerat samband mellan kohortstorlekarna i riket 

och framtida inrikes inflyttningar till Stockholms län, samt återflyttningarna. 

Prognoserna -2045 ligger 33 år framåt i tiden och skall ses som kvalificerade 

demografiska beräkningar baserade på en kombination av dagens förhållan-

den och långsiktiga antaganden, där hänsyn tas både till utvecklingen inneva-

rande år för de kortsiktiga behoven och till den rådande synen på utvecklingen 

på längre sikt. På kort sikt är det främst barnafödandet och antalet barn som 

behöver analyseras och beräknas och på längre sikt utvecklingen av livsläng-

den och antalet äldre. Kommun- och planområdesnivån är indelningar som 

förbättrar (basområdes)prognosernas stabilitet och precision genom att ta 

hänsyn till inomregionala demografiska strukturer och samband.  

 

Det planerade bostadsbyggandet3 samlas in för ca 10 år framåt och uppdateras 

årligen. Den befintliga bostadsstocken i länet uppgår till knappt 1 miljon lä-

genheter i småhus och flerbostadshus och strukturen påverkar befolkningstill-

växtens fördelning inomregionalt. Nyproduktionens andel, som utgör mindre 

än en procent årligen, har endast marginell påverkan på prognoserna. Den 

påverkar i vissa fall kommunnivån och framför allt basområdesnivån. På 

                                                        
3 LSF/TMR (2012:7) Bostadsbyggnadsplaner. Bilaga till Stockholms län – Huvudrap-

port (2012:9). (http://www.tmr.sll.se) 
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kommunnivån fördelas tillskottet i befolkningen efter bostadsbyggnadspla-

nerna efter att hänsyn tagits till övriga kommunspecifika demografiska para-

metrar, t.ex. åldersstruktur. Planerna är osäkra redan efter ett par års sikt och 

slutar dessutom abrupt efter 10 år. Varje kommun har olika utseende på sina 

planer vilket kan ge ”hopp” i diagrammen efter de första 10 åren, precis som 

beräkningarna av invandringen, och beroende på den enskilda kommunens 

känslighet för sambandet mellan bostadsbyggande och befolkningstillväxt.   
 

Bostadsbyggandet i länet 1975 – 2012 

 
 

Tre kommuner i länet har i nuläget ca 40 000 -41 000 invånare. Sundbyberg 

har 40 800, Upplands Väsby har 40 700 och Österåker har 40 300. Sundby-

berg har för närvarande den högsta ökningstakten både i länet och i riket.  

 

Vid jämförelse av kommunerna år 2040 i den förra och nya prognosen ligger 

Sundbyberg på 88 000 resp. 96 000, Upplands Väsby på 50 000 resp. 53 000 

och Österåker på 44 000 resp. 46 000. Den lilla justeringen på marginalen av 

fruktsamheten har stor betydelse eftersom den genererar både fler inflyttare 

och fler födda.  Byggplanerna i Sundbyberg är 8300 lägenheter för 2011- 2020 

och 8900 för perioden 2012-2021, en höjning med 7 procent. I Österåker lig-

ger planerna på ungefär samma nivå båda perioderna, ca 2700, dvs. Sundby-

berg planerar att bygga drygt tre gånger så mycket. Upplands Väsby har höjt 

sina planer med 2 procent till 4800. 
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Sundbyberg, Österåker och Upplands Väsby 

En dryg tredubbling av planerna 

ger alltså ett tillskott av 30 000 

bostäder i Sundbyberg, 16 000 i 

Upplands Väsby och 9 000 i Öster-

åker fram till 2045. Tillkommer 

skillnader i bostadsstruktur, som 

att Sundbyberg till 95 procent pla-

nerar lägenheter i flerbostadshus 

med lägre boendetätheter, Upp-

lands Väsby planerar ca två tredje-

delar i flerbostadshus och Österå-

ker drygt 60 procent i småhus. I 

själva prognosmodellen ingår se-

dan att schablonen 80 procent av 

planerna realiseras under den studerade perioden. Resten senareläggs eller 

blir inte av. 

 

Demografiska skillnader i åldersstruktur, boendepreferenser och flyttström-

mar beräknas medföra sedvanliga mönster i livscykelrelaterade flyttningar och 

bostadsbyten, dvs. unga vuxna bosätter sig gärna i små lägenheter i de centrala 

delarna av länet medan man när man bildat familj bosätter sig i större bostä-

der lite längre ut eller flyttar från länet.  

 

I metodrapporten Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län 

– Regressionsanalys4 har den ”regressionsfördelningsmodell” som används 

inom Länsprognosen jämförts med vissa andra utvalda ”experimentella” 

regressionsmodeller. Modellen fungerar i prognosen som en fördelningsmo-

dell för de inomregionala bostadsbytarna. 

 

 föddaβ dödaβ utflyttadeβ                          

 småhusi lgh nyaβ shusflerbostad i lgh nyaββinflyttade Inrikes

543

210




 

 

Den modell som bäst passat respektive kommun har jämförts med den gemen-

samma modellen ovan, vilken har individuella β-koefficienter baserade på 

åren 1975 till senast observerade, för varje kommun. Det har inte varit möjligt 

att anpassa individuella modeller för alla kommuner. Sambandet mellan bo-

stadsbyggande och befolkningstillväxt är generellt lågt i många kommuner 

                                                        
4 LSF/TMR (2010:11) Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län – 

Regressionsanalys. Befolkningsprognos 2010-2019 
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eftersom antalet bostadslägenheter i nyproduktionen är litet jämfört med den 

befintliga bostadsstocken. Den planerade nyproduktionen i prognosen är där-

med en geografisk variabel som har störst betydelse i större utbyggnadsområ-

den, för exempelvis sjukvårdens och kollektivtrafikens behov av planeringsun-

derlag. Eftersom länet är en gemensam bostadsmarknad som dessutom 

sträcker sig utanför den administrativa länsgränsen så torde indelningen i 

Tillväxtverkets FA (Funktionella Analysregioner) 5  kunna ge en bättre bild av 

den egentliga bostadsmarknaden. Stockholms FA ingår inte i Sjukvårdens an-

svarsområde men SL påverkas.  

 

Det bör i sammanhanget påpekas att det generellt inte går att visa så mycket 

med regressionsanalyser inom de samhällsvetenskapliga områdena. Data-

programmen är lätta att använda, ”sambanden” påverkas av skeenden och 

faktorer som inte är mätbara och meningsfullt kvantifierbara, multikollineari-

tet är en fälla och låg förklaringsgrad accepteras. Det vi använder som input är 

folkbokföringsdata där en hel del av underlaget är egenrapporterat vilket in-

nebär kvalitetsproblem. Både folkbokföringen och den administrativa indel-

ningen i län och kommuner är konstruerade verkligheter. 

 

Att studera samband och korssamband mellan byggande och folkökning i en 

(inom)regional geografisk prognosmodell är centralt och av största vikt.  

I den vidareutvecklade prognos -2045 har bostadsbyggandet varierats. Histo-

riskt har ungefär 80 procent av det planerade byggandet färdigställts; man har 

tidigare gjort prognoser för antalet färdigställda bostäder och då hämtat in 

underlag från fler källor än kommunerna. Sedan några år tillbaka har datain-

samlingen underlättats genom att enbart uppdatera kommunernas planer 

utan att göra prognoser och istället används en schablon på 80 procent i be-

räkningarna. I de alternativa beräkningarna har 100 procent respektive 60 

procent av planerna använts som övre och nedre gräns, dvs. allt som planeras 

blir färdigställt – eller om konjunkturen försämras – en lägre andel än den 

genomsnittliga färdigställs. Resultaten indikerar att vissa kommuner vinner på 

högt generellt byggande och vissa vinner på lågt generellt byggande, jämfört 

med huvudalternativet 80 procent. År 2012 blev utfallet ca 70 procent av de 

senast uppskattade planerna. Utfallet för resp. kommun blev mellan 4 och 

200 procent. Det är inomregionalt som de komplexa elasticiteterna mellan de 

olika delbostadsmarknaderna påverkar varandra. Fullständiga tabeller finns i 

Excelbilagan Sammanställning alla kommuner 2012-2045. 

 

                                                        
5
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/far

egioner.4.21099e4211fdba8c87b800017664.html 
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Befolkningen i de tre olika prognoserna år 2045 i relation till år 2045 i huvudpro-

gnosen 
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Planer 100%

Planer 60%

Huvudprognos

 

Inomregionala flyttningar 

(bostadsbyten) är alltid be-

tydligt fler än inflyttningar 

från övriga län och i nypro-

duktionen dominerar bo-

stadsbytare inom länet, barn-

familjer och pensionspuckeln. 

Det görs ungefär 260 000 

bostadsbyten per år. År 2012 

flyttade 39000 personer till 

länet och 34000 från länet, 

netto 5000. Då har man be-

räknat hur många som bytt 

folkbokföringsadress 31/12 

2012 jämfört med 31/12 2011 

men inte hur många gånger 

personerna flyttat in/ut till/från länet under året. År 2012 bidrog Stockholms 

stad till mer än hela länets inrikes netto medan 19 kommuner uppvisade nega-

tivt inrikes netto. För sex kommuner inom länet var nettot gentemot övriga 

kommuner i länet negativt (bostadsbytare). 
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Byggplaner i förhållande till folkmängd 2012 (Källa: Prognos -2045 och SSD) 

KOMMUN 

Folkmängd 

2010 

Folkmängd 

2011 

Folkmängd 

2012 

Folkökning 

2012 

Kvot 

2012/2010 

Byggplaner 

2012-2021, 

antal lgh 

Antal 

lgh/bef 

2012 

0183 Sundbyberg 38633 39539 40793 1254 1,056 8871 0,217 

0139 Upplands-Bro 23676 23984 24353 369 1,029 3951 0,162 

0187 Vaxholm 10965 11141 11126 -15 1,015 1506 0,135 

0184 Solna 68144 69946 71293 1347 1,046 9023 0,127 

0115 Vallentuna 30114 30715 31215 500 1,037 3894 0,125 

0114 Upplands Väsby 39289 40194 40723 529 1,036 4827 0,119 

0120 Värmdö 38301 38894 39387 493 1,028 4450 0,113 

0182 Nacka 90108 91616 92873 1257 1,031 10298 0,111 

0192 Nynäshamn 26032 26248 26572 324 1,021 2665 0,100 

0140 Nykvarn 9331 9331 9442 111 1,012 818 0,087 

0160 Täby 63789 64558 65364 806 1,025 5446 0,083 

0191 Sigtuna 39990 41329 42272 943 1,057 3292 0,078 

0188 Norrtälje 56080 56245 56634 389 1,010 4050 0,072 

0123 Järfälla 66211 67320 68210 890 1,030 4772 0,070 

0136 Haninge 77054 78326 79430 1104 1,031 5466 0,069 

0117 Österåker 39521 39792 40269 477 1,019 2742 0,068 

0138 Tyresö 42947 43328 43764 436 1,019 2906 0,066 

0125 Ekerö 25410 25767 26160 393 1,030 1700 0,065 

0163 Sollentuna 64630 65891 66859 968 1,034 3924 0,059 

0186 Lidingö 44017 44081 44434 353 1,009 2472 0,056 

0126 Huddinge 97453 99049 101010 1961 1,036 5558 0,055 

0180 Stockholm 847073 864324 881235 16911 1,040 48202 0,055 

0181 Södertälje 86246 87685 89473 1788 1,037 4309 0,048 

0127 Botkyrka 82608 84677 86274 1597 1,044 3429 0,040 

0128 Salem 15391 15694 15881 187 1,032 570 0,036 

0162 Danderyd 31330 31799 31960 161 1,020 701 0,022 

LÄNET 2054343 2091473 2127006 35533 1,035 149842 0,070 

 

Befolkningstillväxten i Prognos -2045 har korrigerats så att hänsyn tagits till 

att Stockholm-Solna-Sundbyberg har ett stort flytt- och befolkningsutbyte; 

Stockholms Stad tilldelas fler inflyttare så att befolkningen inte minskar. 

Denna omfördelning medför också att befolkningen påverkas i andra kommu-

ner, genom de elasticiteter som finns mellan kommunerna. Den extrema ök-

ning som nuvarande demografiska parametrar resulterat i vad gäller Solna och 

Sundbyberg har därmed dämpats något till förmån för Staden och andra 

kommuner.  

 



 

 
 

9 (44) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2013:3 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

 

 
 

 

I nedanstående tabell och två diagram visas födelsenettots och totala flyttnet-

tots (inrikes och utrikes) bidrag till den kalkylerade befolkningsförändringen. 

Födelsenettots andel av tillväxten får en allt större betydelse jämfört med idag.   

  
Befolkning -2045 sorterat efter total befolkningsförändring 2011 - 2045 

Kommunkod Kommun Flyttnetto Födelsenetto 
Total  

förändring 
Födelsenettots 

andel 

0180 Stockholm -58 975 270 697 211 722 1,28 

0184 Solna 54 443 41 341 95 784 0,43 

0182 Nacka 58 560 26 405 84 965 0,31 

0183 Sundbyberg 34 349 28 818 63 168 0,46 

0126 Huddinge 13 507 26 603 40 110 0,66 

0120 Värmdö 22 335 8 798 31 133 0,28 

0123 Järfälla 15 999 11 761 27 760 0,42 

0191 Sigtuna 15 569 10 600 26 170 0,41 

0127 Botkyrka -11 24 153 24 142 1,00 

0163 Sollentuna 9 523 12 399 21 922 0,57 

0115 Vallentuna 14 403 7 464 21 867 0,34 

0181 Södertälje 7 980 13 774 21 753 0,63 

0138 Tyresö 13 086 7 108 20 194 0,35 

0160 Täby 14 133 3 835 17 967 0,21 

0136 Haninge 3 422 14 060 17 482 0,80 

0188 Norrtälje 23 611 -7 132 16 479 -0,43 

0114 Upplands Väsby 8 156 6 147 14 303 0,43 

0125 Ekerö 6 826 4 405 11 231 0,39 

0192 Nynäshamn 11 279 -243 11 035 -0,02 

0128 Salem 7 471 3 168 10 639 0,30 

0187 Vaxholm 7 642 1 321 8 963 0,15 

0117 Österåker 2 979 3 283 6 262 0,52 

0140 Nykvarn 3 656 1 843 5 499 0,34 

0139 Upplands-Bro 569 4 076 4 645 0,88 

0186 Lidingö 3 792 788 4 580 0,17 

0162 Danderyd 3 309 -176 3 133 -0,06 

 
Länet 297 612 525 296 822 909 0,64 
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Stockholms län - Befolkningsförändringen uppdelat på födelsenetto och flyttnetto i kommunerna 

                  

   Stockholms län -Befolkningsförändringen uppdelat på födelsenetto och flyttnetto, 
exkl. Stockholms stad 
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I nedanstående tabell har beräkningar gjorts för -2040 men inte för -2045 

eftersom jämförelsen gäller framför allt justeringen i fruktsamhet och mortali-

tet och invandring, dvs. hur de nya antagandena påverkat befolkningstillväx-

ten i länet med vidare inomregional fördelning. Den variabel – det antagande 

– som är osäkrast och mest orealistiskt förväntas som vanligt vara invandring-

en. Folkmängden är uppjusterad med 126 000 och tätheten jämförs med 2012. 

Ökningen är 19 personer/km2. 

 

Förändring av befolkningstäthet (personer/km2) i de två beräkningarna av 2040  

(Källa: Prognos 2012/2045, prognos 2011/2040 och SSD) 

Kommun Km2 2012 
Täthet 

2012 
Folkmängd 

2040:1 
Folkmängd 

2040:2 
Täthet 
2040:1 

Täthet 
2040:2 

Ökn 1 
tätheter 

Ökn 2 
tätheter 

Differens 
tätheter 

0114 Upplands Väsby 75,09 542,3 50 378 53 190 670,9 708,4 128,6 166,1 37,5 

0115 Vallentuna 358,36 87,1 48 329 49 355 134,9 137,7 47,8 50,6 2,9 

0117 Österåker 312,40 128,9 43 768 46 157 140,1 147,8 11,2 18,9 7,6 

0120 Värmdö 448,03 87,9 60 097 65 075 134,1 145,2 46,2 57,3 11,1 

0123 Järfälla 53,81 1267,6 88 388 91 480 1 642,6 1 700,1 375,0 432,5 57,5 

0125 Ekerö 217,68 120,1 33 185 35 591 152,5 163,5 32,4 43,4 11,1 

0126 Huddinge 131,01 771,0 131 380 134 395 1 002,8 1 025,8 231,8 254,8 23,0 

0127 Botkyrka 194,17 444,3 99 957 106 698 514,8 549,5 70,5 105,2 34,7 

0128 Salem 54,09 293,6 22 462 24 531 415,3 453,5 121,7 159,9 38,2 

0136 Haninge 458,07 173,4 85 355 94 067 186,3 205,4 12,9 32,0 19,0 

0138 Tyresö 69,25 631,9 56 049 60 339 809,4 871,3 177,5 239,4 61,9 

0139 Upplands-Bro 235,47 103,4 26 209 28 658 111,3 121,7 7,9 18,3 10,4 

0140 Nykvarn 152,76 61,8 15 254 13 986 99,9 91,6 38,1 29,8 -8,3 

0160 Täby 60,72 1076,4 78 173 80 734 1 287,4 1 329,6 211,0 253,2 42,2 

0162 Danderyd 26,40 1210,6 32 455 34 650 1 229,4 1 312,5 18,8 101,9 83,1 

0163 Sollentuna 52,64 1270,1 82 689 85 209 1 570,8 1 618,7 300,7 348,6 47,9 

0180 Stockholm 187,17 4708,2 1 042 381 1 074 874 5 569,2 5 742,8 861,0 1 034,6 173,6 

0181 Södertälje 525,15 170,3 105 589 106 958 201,1 203,7 30,8 33,4 2,6 

0182 Nacka 95,12 976,3 151 588 159 374 1 593,7 1 675,5 617,4 699,2 81,8 

0183 Sundbyberg 8,67 4705,0 88 243 96 078 10 178,0 11 081,6 5 473,0 6 376,6 903,7 

0184 Solna 19,30 3693,9 129 678 146 394 6 719,1 7 585,2 3 025,2 3 891,3 866,1 

0186 Lidingö 30,80 1442,6 48 302 48 379 1 568,3 1 570,8 125,7 128,2 2,5 

0187 Vaxholm 57,88 192,2 17 297 18 708 298,8 323,2 106,6 131,0 24,4 

0188 Norrtälje 2016,04 28,0 68 396 70 355 33,9 34,9 5,9 6,9 1,0 

0191 Sigtuna 327,40 129,1 59 064 63 413 180,4 193,7 51,3 64,6 13,3 

0192 Nynäshamn 358,76 74,0 33 553 35 545 93,5 99,1 19,5 25,1 5,6 

LÄNET 6526,24 325,9 2 698 221 2 824 193 413,4 432,7 87,5 106,8 19,3 

 



 

 
 

12 (44) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2013:3 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

 

 
 

 

De kommuner som får den största absoluta folkökningen i detta räkneexempel 

är Stockholm, Solna, Haninge, Sundbyberg och Nacka. Störst ökning i täthet 

får Sundbyberg, Solna, Stockholm, Danderyd och Nacka. Observerade skillna-

der är beroende av den rådande demografiska strukturen i varje kommun och 

länsprognosens inomregionala parametrar ner till kommunnivå. På länsnivån 

inverkar de nya antagandena genom den multiregionala modellen. 

 
 

Historisk struktur och utveckling på basområdesnivå  

 

 

 
 

Basområden med hög täthet (mer än 15000 inv./km2) finns framför allt i  

Stockholm, med inslag av Solna, och enstaka i Sundbyberg och Botkyrka.  

 

Skillnaderna i täthet på basområdesnivå mellan 2010 och 2012 är ojämnt för-

delade i länet, från en ökning på knappt 12000/km2 i Stockholms Stad till en 

minskning på knappt 1300/km2, också i Stockholms stad. Alla kommuner har 

basområden som ökat och minskat sin täthet och störst har ökningarna varit i 

Stockholm, Solna och Sollentuna.  300 basområden har minskat sin befolk-

ning med sammanlagt knappt 5000 personer och ca 80 har oförändrad be-

folkning. Ökningarna har i nästan samtliga fall skett i redan folkrika områden 
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och undantagsvis i från början tomma områden. Om minskningarna beror på 

rivningar eller utglesning har inte undersökts, men rivningar är ovanliga. 

 

 
 

Täta delar domineras således framför allt av Stockholms stad och Solna. 

Sundbyberg som är Sveriges minsta kommun till ytan har få basområden. 

Både Solna och Sundbyberg får i beräkningarna mer än fördubblad befolkning 

fram till år 2040.  
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Skillnad i täthet 2010-2012 på basområdesnivå: max o min sorterat efter ökning, 

fallande (Källa: ODB och SSD) 

 

Inom en areal som mot-

svarar Sundbyberg, ca 8,7 

km2 exkl.vatten, och som 

omfattar de 73 basområden 

som har högst befolknings-

täthet år 2012, är tätheten 

cirka 18200 – 43800 

invånare/km2. I dessa 

basområden är 220000 

personer folkbokförda. 187 

basområden har en täthet av 

minst 10000 invånare/km2 

och omfattar drygt 33 km2, 

dvs till ytan något mer än 

Lidingön. I dessa områden 

bor 529000 invånare,  

knappt 16000/km2. På cirka 2 km2 i vissa delar av innerstaden med de 21 

tätaste basområdena, ca 30000-43800 invånare/km2, bor 68300 personer. I 

Sverige bor för närvarande 85 procent av befolkningen på 1,3 procent av rikets 

landyta6.  

 

                                                        
6  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2012K02_TI_05_A05TI1202. 

pdf 

 

Täthet (bef/km2) 
inom basområde i 
kommun: 

Täthet 2010-
2012 störst 

ökning 

Täthet 2010-
2012 störst 
minskning 

180 Stockholm 11 795,12 -1 279,65 

184 Solna 4 211,90 -294,04 

163 Sollentuna 2 548,13 -2,18 

182 Nacka 2 045,83 -456,50 

183 Sundbyberg 1 613,47 -208,89 

123 Järfälla 1 316,82 -21,71 

114 Upplands Väsby 1 050,68 -55,18 

127 Botkyrka 1 032,76 -28,49 

191 Sigtuna 995,17 -60,55 

136 Haninge 749,78 -57,54 

160 Täby 745,30 -235,11 

181 Södertälje 724,01 -40,01 

138 Tyresö 530,90 -179,55 

186 Lidingö 487,08 -380,74 

115 Vallentuna 401,12 -86,89 

126 Huddinge 373,28 -43,91 

117 Österåker 349,78 -62,49 

128 Salem 315,01 -1,31 

125 Ekerö 303,07 -47,38 

162 Danderyd 251,33 -24,25 

139 Upplands-Bro 191,05 -20,10 

120 Värmdö 157,75 -94,94 

188 Norrtälje 154,93 -144,76 

192 Nynäshamn 119,82 -27,60 

187 Vaxholm 65,07 -13,86 

140 Nykvarn 3,97 -0,17 

1 Stockholms län 11,15 11,15 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2012K02_TI_05_A05TI1202
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Inner London (NUTS 3) har en befolkning på 3,1 miljoner personer (2010)  på 

en yta (320 km2) som kan jämföras med Österåker eller Sigtuna och en täthet 

av nästan 9700 invånare/ km2, dubbelt så hög som i Stockholms stad och 

Sundbyberg.  Monaco har en befolkning på 33000 invånare fördelade på 

knappt 2 km2 vilket ger en täthet av ca 16500 invånare/km2.  

 

Summerad folkökning 2011 och 2012 på basområdesnivå, sorterad fallande 

 

På basområdesnivå blir inte folkökningen/-minskningen så dramatisk ef-

tersom det är absoluta tal och inte täthet (befolkning/km2). De åtta största 

förändringarna finns inom Stockholms stad, följt av Stora Ursvik i Sundby-

berg.  Se vidare dokumentationen om revideringen av basområdesindelningen 

”Basområden 2010 Kommunkartor. Kartor över Stockholms län ” (SLL/TMR 

2012). 7 

 

 

                                                        
7http://www.tmr.sll.se/Statistik/Omradesdata/Basomradeskartor1/ 

 

http://www.tmr.sll.se/Statistik/Omradesdata/Basomradeskartor1/
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Sammanfattning av kommunnivån 2012-2040/2045 

 

 

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

gäller befolkningstillväxten har de centrala kommunerna Danderyd, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg och Lidingö uppvisat måttliga tillväxttakter sedan 

databasernas tillkomst 1968. Danderyd, Täby, Sigtuna, Solna och Sundbyberg 

har periodvis haft stagnerande eller minskande befolkning. Botkyrka, Upp-

lands-Bro, Värmdö, Österåker och Vallentuna har växt snabbast men påver-

kats av gränsändringar. Sundbyberg, Sigtuna, Södertälje, Huddinge, Stock-

holm, Solna och Botkyrka låg förra året över länets genomsnitt och Huddinge 

passerade 100 000 invånare.  Sedan 1998 har länet växt med ca 19-20 procent 

och ungefär hälften av kommunerna har haft högre och hälften lägre tillväxt-

takt, med Stockholms stad i mitten.  Att välja 1998 som jämförelseår beror på 

att Södertälje delades och Nykvarn bildades 1998. 1998 är också startåret för 

de nya databaserna och den nya basområdesstatistiken.  
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Botkyrka 

 

 
 

Botkyrka är en ungdomlig kommun som periodvis växt exceptionellt snabbt. 

Andelen invandrare och personer med utländsk bakgrund är hög, ca 55 pro-

cent. Befolkningen är ung, fruktsamheten hög och mödrarna unga. Mer än en 

tredjedel är utrikes födda. Medellivslängden är däremot inte speciellt hög och 

inte heller andelen äldre. Bostadsbeståndet domineras av flerfamiljshus. Flytt-

nettot mot egna länet och övriga riket har varit negativt. 

 

Byggplanerna -2021 ligger på en försiktig nivå med tanke på kommunens stor-

lek. Utvecklingen av befolkningstillväxten i prognos -2045 domineras helt av 

högt födelseöverskott. Invandringsöverskottet förväntas bli fortsatt positivt. 
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Danderyd 

 

 
 

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

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

ningen av lite äldre barnfamiljer är hög men också utflyttningen är hög, speci-

ellt i 20-35 årsåldern där åldersstrukturen har en markerad midja. Invandrar-

nas födelseländer är annorlunda än i resten av länet, med många från Norda-

merika och EU, men för övrigt är andelen med utländsk bakgrund ganska låg. 

Kommunens åldersstruktur är unik med bl.a. en hög andel 65+ och hög medel-

livslängd, den kanske högsta i riket. 

 

Komponenterna i prognos -2045 är mycket stillsamma. Befolkningen ökar 

mycket sakta fram till 2045. Tillväxten kommer från ett litet netto från egna 

länet men motverkas av ett ökande födelseunderskott. Byggplanerna har ökat 

något men är bland de lägsta i länet. 
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Ekerö 

 

 
 

Ekerö är en ganska liten men utpräglad barnfamiljskommun med stora bostä-

der. Fruktsamheten är hög, likaså livslängden. Tillväxten har varit hygglig med 

en ökning av framför allt småhus. Inflyttningen som domineras av småbarns-

familjer och utflyttningen som består av unga vuxna som flyttar hemifrån ger 

ett blygsamt netto som orsakar ett stort underskott i 25-35-årsåldern. Andelen 

personer med utländsk bakgrund är mycket låg.   

 

I prognos -2045 är tillväxten även i fortsättningen stabilt positiv. Tillskottet 

kommer från ett bra flyttnetto gentemot egna länet och födelseöverskott. Mot 

övriga län är nettot negativt. En äldrepuckel kring idag 65 år ger så små-

ningom ett ökande antal 75+. Byggplanerna är relativt lugna.    
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Haninge 

 

 
 

Haninge är en relativt stor kommun där bostadsbeståndet utgörs av något fler 

flerfamiljshus än småhus. I Haninge finns studentbostäder och omflyttningen 

bland 20-30 åringar är hög. Åldersfördelningen är jämn med en viss övervikt av 

20- och 65-åringar.  Både inflyttningen och utflyttningen är höga och ger ett blyg-

samt överskott kring 30-40 årsåldern. Överskottet, som varit positivt sedan mit-

ten av 2000-talet, domineras av utrikesnettot. Fruktsamheten är god och befolk-

ningstillväxten beror framför allt av födelseöverskottet. 

 

Haninge beräknas få en ganska lugn utveckling. Bostadsbyggnadsplanerna ligger 

på länets genomsnitt. Folkökningen domineras av utrikesnetto och födelsenetto. 

Gentemot egna länet och övriga riket ger flyttningarna underskott under hela 

perioden när kohorterna i de flyttbenägna åldrarna minskar. Sammantaget blir 

tillväxten måttlig.  
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Huddinge 

 

 
 

Huddinge är länets näst största kommun med över 100 000 invånare. Befolk-

ningen är ung. I kommunen finns högskolor och inflyttningen är hög av unga 

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

Många av in- och utflyttarna är utrikes födda och nettot mot utlandet är högt. 

Andelen invandrare ligger något över länets genomsnitt. Fruktsamheten och 

födelseöverskottet är höga. Även i denna kommun finns en puckel 65-åringar. 

Bostadsbyggandet har varit ganska jämnt fördelat mellan småhus och flerbo-

stadshus. 

 

Huddinge har i förhållande till sin storlek måttliga byggplaner. Befolknings-

tillväxten utgörs till två tredjedelar av födelseöverskott som ger ett högt och 

stabilt tillskott under hela perioden. Likaså ger utrikesnettot fallande men 

höga positiva bidrag. Nettona mot övriga länet och riket beräknas båda bli 

något negativa. 
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Järfälla 

 

 
 

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

ningen av barnfamiljer har varit låg. Födelseöverskottet har sjunkit. Tillväxten 

genom inrikes nettot från egna länet och övriga riket har varit blygsam, men 

desto större från invandringen. Kommunen har en hög andel invandrare jämfört 

med länet. 

 

F.n. är byggplanerna ganska expansiva och ligger på länets genomsnitt. Befolk-

ningstillväxten från egna länet förväntas bli god men negativ från övriga riket. 

Invandringsöverskottet sjunker kraftigt men förblir positivt. Ett något ökande 

antal födda och ett ökat antal avlidna ger ett dämpat men positivt födelseöver-

skott under hela perioden. 
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Lidingö 

 

 
 

Lidingös befolkningsutveckling är lugn jämfört med länets. Åldersstrukturen do-

mineras av äldre barnfamiljer och markant fler 55+ och ett kraftigt underskott av 

unga vuxna som flyttat hemifrån. Totala flyttnettot är blygsamt. Bidraget från 

utlandet har under senare år ökat något medan inrikes nettona från egna länet 

och övriga riket minskat. Födelseöverskottet har varit ojämnt men positivt; död-

ligheten är låg.  

 

Man planerar att bygga betydligt fler bostäder framöver, framför allt i flerbo-

stadshus, men i förhållande till folkmängden är byggandet försiktigt. På grund av 

den betydligt äldre åldersstrukturen består befolkningstillväxten framöver främst 

av ett litet flyttnetto medan födelseöverskottet tillhör de lägsta i länet. 
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Nacka 

 

 
 

Nacka är länets tredje största kommun och har en stark befolkningstillväxt. Alla 

komponenter bidrar till detta. Samtliga flyttningskomponenter ger bra bidrag, 

både de från egna länet, övriga riket och utlandet. Barnfamiljer flyttar in, frukt-

samheten och födelseöverskottet är höga, 50+ ligger på länets genomsnitt, livs-

längden är hög. 

 

Byggplanerna är ambitiösa, med en tonvikt på flerbostadshus. Inflyttningen från 

egna länet och högt födelseöverskott ger mycket stora tillskott under hela peri-

oden. Flyttnettot från övriga riket och utrikes nettot faller men fallet påverkar i 

liten utsträckning den starka utvecklingen. 
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Norrtälje 

 

 
 

Norrtälje är en kommun med ett ansenligt antal 50+ och även ett överskott av 

ungdomar kring 20-årsåldern som flyttar ut, men mycket få yngre barnfamiljer i 

åldersfördelningen. Pensionspuckeln är således mycket positiv. Flyttnettot har 

under senare år gett ett bra tillskott från egna länet och utlandet, men födelseö-

verskottet är konstant negativt och håller tillbaka folkökningen, som är bland de 

lägsta i länet. Bostadsbeståndet består till övervägande del av småhus. 

 

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

Stockholm City. Tyngdpunkten i Norrtäljes folkökning ligger i de äldre åldrarna, 

50+ och uppåt och inflyttarna kommer från det egna länet varifrån tillväxten är 

god, och i viss mån från utlandet. Under den närmaste perioden väntas en ökning 

av framför allt 65+. Bostadsbyggnadsplanerna ligger ungefär på länets genom-

snitt och består till två tredjedelar av flerbostadshus. I kommunen förekommer 

också permanentning av det stora fritidshusbeståndet, ca 200-300 per år. 

 



 

 
 

26 (44) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2013:3 

Diarienummer 

LS 1102-0180 

 

 
 

 

Nykvarn 

 

 
 

Nykvarn delades från Södertälje 1998. Folkökningen har varit god sedan till-

komsten. Det är länets minsta kommun till folkmängden och därför blir också 

befolkningsutvecklingens komponenter ojämna och osäkra. Åldersstrukturen är 

barnfamiljer och yngre pensionärer. Unga vuxna flyttar ut och ger en kraftig 

midja kring 25-årsåldern. Flyttnettot från egna länet har varit svagt positivt men 

fallit. Andelen personer med utländsk bakgrund är låg. Fruktsamheten är hög och 

födelseöverskottet positivt. 

 

Under prognosperioden beräknas folkökningen komma från egna länet och födel-

seöverskott. Folkmängden -2045 är något nerjusterad i förhållande till den förra 

prognosen.  Det tar fler år att nå den tidigare beräknade folkmängden. Sedan den 

förra prognosen har befolkningsutvecklingen försvagats, såväl flyttnetton som 

födda och födelseöverskott. Bostadsbeståndet finns framförallt i småhus, och 

småhus dominerar även byggplanerna som ligger något över länssnittet. 
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Nynäshamn 

 

 
 

Nynäshamn är en ganska liten kommun som ligger långt från Stockholms City 

och har en låg befolkningstillväxt. Åldersstrukturen domineras av 55+. En viss 

puckel och därmed utflyttning kring 20 år finns också. Födelseöverskottet som 

var hyggligt under babyboomen i början av 1990-talet har varit blygsamt sedan 

raset i fruktsamhet före millennieskiftat men flyttningsöverskottet har bidragit 

desto mer. Invandringen har gett ett stigande överskott sedan mitten av 2000-

talet, i synnerhet av polacker, men för övrigt är andelen personer med utländsk 

bakgrund låg.  

 

Bostadsstrukturen är jämnt fördelad mellan småhus och flerbostadshus och det 

är också de ganska ambitiösa byggplanerna, men det rapporterade utfallet var det 

lägsta i länet 2012. Bostadsbyggandet verkar för övrigt inte ha något samband 

med befolkningstillväxten. Fram till -2045 kommer tillväxten att domineras av 

flyttnetto, från utlandet och i synnerhet från egna länet.  Födelseöverskottet som 

till en början är positivt blir i mitten av prognosperioden negativt. 
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Österåker 

 

 
 

Österåkers kommun har en befolkningstillväxt som nästan ligger på länets ge-

nomsnitt. Åldersstrukturen är dels barnfamiljer och dels en pensionspuckel kring 

60-75 år. Det positiva flyttnettot från egna länet har motverkats av ett negativt 

flyttnetto gentemot övriga län, medan utrikes nettot har bidragit något mer under 

senare år. Kring 20-årsåldern är utflyttningen av unga vuxna markant vilket med-

fört ett stort underskott i åldrarna 25-35 år. Fruktsamheten har varit hög och gett 

ett stabilt positivt födelseöverskott. 

 

Bostadsbeståndet domineras framför allt av småhus och det gäller också bygg-

planerna, även om något fler flerbostadshus planeras framöver. Planerna är på 

länets genomsnittsnivå i förhållande till kommunens storlek. Befolkningstillväx-

ten beräknas bli låg och till hälften utgöras av födelseöverskott som faller när be-

folkningen åldras, samt fallande netton mot egna länet och utlandet och ökande 

negativt netto mot övriga län.   
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Salem 

 

 
 

Salem är länets tredje minsta kommun och en liten befolkning kan ge ett osäkert 

prognosunderlag. Salem tillhör de kommuner som växte snabbt före 1972 och 

sedan haft en ganska måttlig och genomsnittlig tillväxt. Till kommunen flyttar 

barnfamiljer, fruktsamheten är hög och födelseöverskottet positivt. Utflyttningen 

är stark i 20-25 årsåldern.  Totala inrikes flyttnettot har pendlat kring noll men 

utrikesnettot har varit svagt positivt under senare år.  

 

Salems byggplaner är försiktiga. Bostadsbeståndet består av något fler småhus, 

likaså byggplanerna. Folkmängden ökar beroende på till två tredjedelar flyttnetto 

gentemot egna länet och resten födelseöverskott.  Befolkningen är relativt ung 

och födelseöverskottet stiger sakta under prognosperioden. 
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Sigtuna 

 

 
 

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

av 1970-talet. Under senare år har tillväxten varit stark. Åldersstrukturen liknar 

länets genomsnittliga med en puckel kring 20 år och 40-50 år. Samtliga flyttnet-

ton har varit positiva under senare år och flyttningsöverskott finns i nästan alla 

åldrar upp till 50. Bland inflyttarna finns många barnfamiljer. Den summerade 

fruktsamheten är hög och födelseöverskottet har varit positivt länge. En stor an-

del av befolkningen har utländsk bakgrund. 

 

Bostadsbeståndet domineras av flerbostadshus, likaså planerna, som ligger något 

lite över länets genomsnitt. Tillskottet av inflyttare från egna länet och födelseö-

verskott ger en långsiktigt stabil tillväxt.   
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Södertälje 

 

 
 

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

tryggande flyttöverskott och födelseöverskott. Åldersstrukturen är jämn och lik-

nar länets med en viss överrepresentation av 15-25 åringar. Inrikes nettona har 

varit i det närmaste konstant negativa medan utrikes nettot gett rejäla tillskott 

under olika perioder sedan före 1980. Kommunen har näst högsta andelen perso-

ner med utländsk bakgrund i länet. Bland inflyttarna dominerar barnfamiljer och 

fruktsamheten och födelseöverskottet har varit höga. Dödligheten ligger på en 

högre nivå jämfört med riket.  

 

1998 bröts Nykvarn ut ur Södertälje. Trots utbrytningen av Nykvarn så är Söder-

tälje länets tredje största kommun (exkl. Stockholm) och folkökningen förväntas 

fortsätta. Tillväxten beräknas till två tredjedelar komma från födelseöverskott och 

resten från flyttöverskottets utrikesdel, medan de båda inrikes flyttnettona från 

egna länet och övriga län förblir negativa. Bostadsbeståndet är till övervägande 

del lägenheter i flerbostadshus, likaså byggplanerna. Planerna är ganska försik-

tiga.  
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Sollentuna 

 

 
 

Sollentuna är en ganska stor kommun vars åldersstruktur är barnfamiljer. En 

midja finns kring 25-30 årsåldern. Både inflyttningen och utflyttningen är höga, 

där flyttare från egna länet och från utlandet har bidragit till en bra nettotillväxt. 

Födelseöverskottet har varit konstant positivt under många år, med under senare 

år god fruktsamhet och även låg mortalitet.   

 

Bostadsbeståndet är ungefär lika många småhus som flerbostadshus, med en 

ökning av flerbostadshus i den planerade nyproduktionen som ligger lite under 

länets genomsnittsnivå. Befolkningstillväxten beräknas bli god, med en viss över-

vikt av födelseöverskott i förhållande till nettoinflyttningen som huvudsakligen 

kommer från egna länet.
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Solna 

 

 
 

Solna ligger mycket centralt och är till ytan länets näst minsta kommun. Kom-

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

långsamt och tidigare till och med genomgått en långvarig folkminskning. Be-

folkningstätheten är hög och ökar snabbt.  Solna tillhör de centrala s.k. ankomst-

områdena i länet dit man flyttar när man flyttar hemifrån och för att studera, 

varefter man, när man bildat familj, flyttar längre ut till de mer boendeoriente-

rade kommunerna. 

 

Solna har hög inflyttning och hög utflyttning, med för närvarande ett sammanlagt 

flyttnetto kring 1000 personer/år. Åldersstrukturen är ungdomlig och domineras 

av 20-35 åringar. Flyttningsöverskottet finns bland unga vuxna och födelseöver-

skottet har stigit sedan millennieskiftet. Solna har högt netto mot övriga län och 

utlandet sedan mitten av 2000-talet men bostadsstrukturen medför att kommu-

nen får hög utflyttning och underskott av småbarnsfamiljer till egna länet. 

 

Bostadsbeståndet domineras totalt av flerbostadshus, och nästan inga småhus. 

Solna ökar lätt sin befolkning och bostadsbyggnadsplanerna är mycket ambitiösa. 

Befolkningstillväxten beräknas bli den högsta absoluta i länet efter Stockholms 

stad, med en fördubblad täthet per km2. Inflyttare från egna länet, övriga Sverige 

och födelseöverskott något under länets genomsnitt ger hög och stabil tillväxt. 
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Stockholm 

 

 
 

Stockholms stad är i en klass för sig jämfört med övriga kommuner pga. sin histo-

ria, sitt centrala läge och sin stora befolkning om drygt 880 000 invånare. På 

länsnivå är det lätt att staden dominerar eftersom befolkningen utgör mer än 40 

procent av länets. Stockholms stad tillhörde före 1968 inte länet och jämfört med 

1968 så har staden ökat näst minst av alla kommuner. Stockholm tillhör de cen-

trala s.k. ankomstområdena i länet dit man flyttar när man flyttar hemifrån, för 

att studera, eller invandrar, varefter man när man bildat familj flyttar längre ut 

till de mer boendeorienterade kommunerna.  

 

Befolkningstillväxten började stiga kraftigt efter 2005 i samband med den ökade 

invandringen. Innan dess steg tillväxten i samband med inrikes inflyttningen 

under 1990-talskrisen. Flyttöverskottet är negativt inom länet; både inflyttningen 

och flyttöverskottet är koncentrerade kring 25-årsåldern. Åldersfördelningen har 

för närvarande en övervikt av 20-35 åringar. Födelseöverskottet har stigit sedan 

millennieskiftet, antalet döda har minskat. Flyttnettot är f.n. ca 10000/år. 

 

Bostadsbeståndet finns till ca 90 procent i flerbostadshus. Bostadsbyggnadspla-

nerna är ca 4800/år vilket är något under genomsnittet för länet i förhållande till 

folkmängden. Tillväxten, som visar en avtagande takt, väntas komma från posi-

tiva men minskande utrikesnetton och netton från övriga län, samt födelseöver-

skottet som får en ökande betydelse. De flyttbenägna kohorterna i riket minskar 

och invandringen väntas sjunka, vilket påverkar starkt. Det negativa nettot 

gentemot egna länet ökar.  
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Sundbyberg 

 

 
 

Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och för närvarande lika tätt be-

folkad som Stockholm. Periodvis har kommunen haft svackor i tillväxten. Liksom 

nära grannen Solna kan Sundbyberg kallas centralt ankomstområde dit man flyt-

tar när man är ung för att sedan flytta längre ut. Ålderstrukturen liknar den i 

Solna och Stockholm med ett överskott av 25-35 åringar. Både in- och utflytt-

ningen är höga och ger nettotillskott kring 20-25 år. Fler småbarnsfamiljer flyttar 

ut än in och nettot gentemot egna länet har varit negativt. Det finns många små 

hyreslägenheter som passar unga och under krisen på 1990-talet var inrikes net-

toinflyttningen god. Sedan mitten av 2000-talet har befolkningstillväxten ökat. 

Utrikesnettot har stigit och bidragit mer än nettot från övriga län. Fruktsamheten 

och födda har ökat sedan millennieskiftet och döda har minskat, trots den välkänt 

höga dödligheten i Sundbyberg, vilket gett ett ökande födelseöverskott.   

 

Bostadsbeståndet utgörs av flerbostadshus och även de ambitiösa byggplanerna, 

vilka för närvarande är de relativt högsta i länet. Sundbyberg är en kommun som 

lätt ökar sin befolkning och sedan mitten av 2000-talet har bostadsbyggandet satt 

spår i befolkningstillväxten. Kommunens beräknade tillväxt som för närvarande 

är ca 1000 personer/år väntas ligga högt över snittet i länet men ha en viss gräns 

eftersom det finns begränsat med yta. Sundbyberg väntas få en mer än fördubb-

lad täthet, vilket förutsätter genomförda byggplaner. Fördelningen mellan flytt-

netto och födelseöverskott beräknas ligga på nästan samma nivå där både egna 

länet och övriga län bidrar.  
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Täby 

 

 
 

Täby är en ganska stor och tätt befolkad kommun som haft en lugn men hygglig 

befolkningstillväxt. Både in- och utflyttning är höga. Efter mitten av 2000-talet 

har både inrikes nettot gentemot egna länet och utrikes nettot blivit positiva. 

Befolkningsstrukturen är äldre barnfamiljer och pensionärer, med en stor utflyt-

tarmidja kring 25-årsåldern. Sedan mitten av 1990-talet har antalet döda ökat, 

trots låg dödlighet, och födelseöverskottet har dämpats.   

 

Täbys kalkylerade bostadsbestånd är hälften småhus och hälften flerbostadshus. 

Byggplanerna ligger något över länets genomsnitt och omfattar nästan uteslu-

tande lägenheter i flerbostadshus. Folkökningen beräknas huvudsakligen bestå av 

ett bra positivt flyttnetto från egna länet och ett relativt lågt födelseöverskott, 

vilka motverkas av fortsatt negativt netto mot övriga län.  
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Tyresö 

 

 
 

Tyresös befolkningstillväxt har varit försiktigt positiv. Åldersstrukturen liknar 

Täbys med många äldre barnfamiljer och unga vuxna och en markerad utflyt-

tarmidja kring 30 år. Några yngre pensionärer finns också. Både in- och utflytt-

ningen är höga, med ett visst litet tillskott av småbarnsfamiljer.  Antalet döda har 

ökat länge vilket medfört att födelseöverskottet har dämpats. Inrikes nettot har 

pendlat kring noll förutom under 1990-talskrisen då inflyttningen gav ett hyggligt 

överskott medan utrikes nettot gett ett stigande men litet överskott sedan en 

längre tid, i synnerhet sedan millennieskiftet, men andelen med utländsk bak-

grund är fortfarande låg.  

 

Bostadsbeståndet är ungefär lika många småhus som flerbostadshus och i bygg-

planerna finns en övervikt av flerbostadshus. Planerna som höjts kraftigt ligger 

för närvarande nästan på en genomsnittsnivå. Befolkningstillväxten beräknas bli 

god med tillskott från framför allt egna länet och födelseöverskott, vilken dras ner 

något av underskottet gentemot övriga län. Födelsenettots andel av befolknings-

tillväxten beräknas utgöra en tredjedel. 
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Upplands Väsby 

 

 
 

Upplands Väsby har haft en lugn befolkningsutveckling under lång tid. Ålders-

strukturen är inte så olik länets, men mer ojämn med olika mindre över- resp. 

underskott i vissa åldrar. Sedan millennieskiftet har födelseöverskottet, som 

sjönk under 1990-talskrisen, hållit sig tämligen konstant på en lägre nivå. Inrikes 

nettot har för det mesta varit negativt och utrikes nettot positivt. Inflyttningen 

har på sistone gett överskott i 25-40 årsåldern både från egna länet, övriga län 

och utlandet. 

 

Bostadsbeståndet är till två tredjedelar i flerbostadshus, liksom bostadsbygg-

nadsplanerna. Planerna är högre än genomsnittet för länet. Folkökningen förvän-

tas bestå av en något högre andel flyttnetto än födelsenetto och komma från egna 

länet och till viss del från utlandet. Från övriga län är det något negativt men 

sammanlagt ser den ojämna befolkningsutvecklingen någorlunda positiv ut. 
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Upplands-Bro 

 

 
 

Upplands-Bro är en ganska liten kommun som haft en stillsam befolkningsut-

veckling. Liksom i Upplands Väsby liknar åldersfördelningen länets, men är mer 

ojämn. Upplands-Bro har dessutom en mycket synlig topp kring 65 år. Både inri-

kes och utrikes flyttningarna har gett en del sedan mitten av 2000-talet. Flyttö-

verskottet har framför allt kommit från egna länet under de senaste åren men 

sjunkit. Både in- och utflyttningen har liknande men ojämna åldersfördelningar. 

Födelseöverskottet sjönk i samband med 1990-talskrisen, antalet döda har lång-

samt stigit men både fruktsamheten och antalet födda har strävat uppåt vilket 

gett ett långsamt stigande litet födelseöverskott sedan millennieskiftet.  

 

Det kalkylerade bostadsbeståndet är ganska jämnt fördelat mellan småhus och 

flerbostadshus, med något fler flerbostadshus. Byggplanerna i förhållande till 

befolkningen är höga och har ökat och även här finns en övervikt av flerbostads-

hus. Befolkningstillväxten domineras nästan helt av födelseöverskott eftersom 

det positiva nettot mot egna länet och utlandet motverkas av det negativa nettot 

mot övriga län. Alla komponenter är små och osäkra och kommunen beräknas få 

den tredje minsta absoluta tillväxten i länet.
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Vallentuna 

 

 
 

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

varit hög och ganska jämn sedan 1968. Åldersstrukturen är barn och unga och 

deras familjer. Det finns en kraftig utflyttarmidja i 20-25 -årsåldern. Inflyttarna 

är framför allt barnfamiljer och från egna länet. Även invandringen har gett ett 

litet tillskott. Under 1990-talskrisen sjönk antalet födda men sedan dess har 

fruktsamheten nått en mycket god nivå och antalet födda har stigit. 

 

Bostadsbeståndet finns till ungefär två tredjedelar i småhus och en något lägre 

andel i byggplanerna. Vallentunas totala byggplaner ligger högt jämfört med lä-

nets genomsnitt. Fram till -2045 beräknas flyttnettot, som kommer från egna 

länet, att svara för två tredjedelar av befolkningstillväxten som blir både jämn och 

hög men motverkas av ett negativt netto mot övriga län. 
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Värmdö 

 

 
 

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

strukturen är barnfamiljer och 60-70 åringar. Det finns en kraftig utflyttarmidja i 

25-årsåldern. Befolkningstillväxten har legat över länets genomsnitt. Inflyttarna 

är barnfamiljer. Flyttöverskottet har varierat och födelseöverskottet har varit högt 

så åldersstrukturen är ojämn. Flyttarna har kommit från egna länet och utlandet 

men andelen personer med utländsk bakgrund är ganska låg. Fruktsamhet och 

födda som sjönk under 1990-talskrisen har legat högt men avtagit på senare tid. 

 

Det kalkylerade bostadsbeståndet är 75 procent småhus men i byggplanerna in-

går något fler flerbostadshus. Byggplanerna är höga. Befolkningstillväxten beräk-

nas ligga över snittet och fram till -2045 förväntas tillväxten utgöras av 70 pro-

cent flyttnetto från egna länet och ett visst negativt netto gentemot övriga län. 

Värmdö är ett exempel på en kommun vars höga fruktsamhet påverkas av de nya 

antagandena. 
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Vaxholm 

 

 
 

Vaxholm som är länets näst minsta kommun har ojämna komponenter vilket är 

vanligt hos små kommuner. Alla flyttströmmar och befolkningsförändringen har 

varit mycket ojämna. Åldersstrukturen är barnfamiljer, utflyttarmidja i 25-

årssåldern och en mycket hög puckel 60-70 åringar som syns både bland inflyt-

tarna och bland utflyttarna. Flyttarna har under 2000-talet kommit från egna 

länet och utlandet. Fruktsamheten och antalet födda har på senare tid sjunkit. 

Folkmängden har påverkats av att ön Storholmen med 150-160 invånare, varav 

ett antal barnfamiljer, frånträddes till Lidingö 31/12 2010. Mellan 2011 och 2012 

minskade folkmängden med 15 personer. 

 

Bostadsbeståndet är 60 procent småhus och byggplanerna två tredjedelar flerfa-

miljshus. Byggplanerna är relativt höga i förhållande till folkmängden. Befolk-

ningstillväxten förväntas ligga över länets snitt och komma från i första hand ett 

positivt flyttnetto gentemot egna länet. Ålderstrukturen med ett idag stort antal 

60-70 åringar gör att födelsenettot hålls nere. 
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