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Inledning

• Befolkningsprognosen är en totalprognos för Nynäshamns kommun 
och gäller för perioden 2021-2030. 

• Två scenarier har tagits fram: ett huvudalternativ och ett hög-
alternativ. Den här presentationen visar huvudalternativet.

• Antaganden har gjorts om hur många som föds, dör, flyttar till 
kommunen samt flyttar från kommunen.



Födda och döda i Nynäshamns kommun

• Under 2020 föddes det totalt 288 barn medan 281 personer avled. 
Födelsenetto=7 personer.

Diagram 1: Födda och döda i Nynäshamns kommun 2000-2020



Inflyttningar och utflyttningar i Nynäshamns kommun

• Flyttar totalt: År 2020 flyttade totalt 2 163 personer till kommunen samtidigt som 1 954 lämnade 
kommunen. Totalt flyttnetto=209 personer. 

• Inrikes : Antalet inrikes inflyttar uppgick till 1 981. Antalet inrikes utflyttar uppgick till 1 852.
Inrikes flyttnetto=136 personer.

• Utrikes: Antalet invandringar bestod av 182 medan antalet utvandringar uppgick till 102. 
Invandringsnetto=80 personer. 

Diagram 2: Flyttningar i Nynäshamns kommun 2000-2020



Befolkningsförändring under 2020

• I början av år 2020 uppgick Nynäshamns kommuns befolkning till 28 575. I slutet av året uppgick 
antalet personer till 28 811. Antalet invånare ökade med 236 personer, vilket motsvarar 0,8 procent. 

• Åldersgruppen 30-44 år ökade mest både till antalet och procentuellt.  

Tabell 1: Befolkningsförändring i Nynäshamn under år 2020

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Förändring 

(antal)

Förändring

(%)

Barn och ungdomar

0-6 år 2 361 2 368 7 0,3%

7-15 år 2 945 3 012 67 2,3%

16-19 år 1 263 1 279 16 1,3%

Vuxna

20-29 år 3 136 2 999 -137 -4,4%

30-44 år 5 033 5 290 257 5,1%

45-64 år 7 528 7 502 -26 -0,3%

Äldre

65-79 år 4 821 4 839 18 0,4%

80-w år 1 488 1 522 34 2,3%

Totalt 28 575 28 811 236 0,8%



Uppföljning av

2020 års befolkningsprognos



Uppföljning av 2020 års befolkningsprognos

• 2020 års prognos underskattades med 60 personer. Enligt prognosen 2020 skulle antalet 
invånare i kommunen per den sista december 2020 uppgå till 28 871 personer. Antalet blev 28 881.

• Skillnaden mellan prognos och utfall är procentuellt sett störst i åldersgruppen 20-29 år. 

Tabell 2: Prognosavvikelse 2020

Prognos
2020

Utfall
2020

Absolut

skillnad

(antal)

Relativ 

skillnad

(%)

Barn och ungdomar

0-6 år 2 368 2 394 -26 -1,1%

7-15 år 3 012 3 005 7 0,2%

16-19 år 1 279 1 288 -9 -0,7%

Vuxna

20-29 år 2 999 3 043 -44 -1,5%

30-44 år 5 290 5 226 64 1,2%

45-64 år 7 502 7 546 -44 -0,6%

Äldre

65-79 år 4 839 4 843 -4 -0,1%

80-w år 1 522 1 526 -4 -0,3%

Totalt 28 811 28 871 -60 -0,2%



2021 års befolkningsprognos

Antaganden



Antaganden om födda och avlidna

• Fruktsamheten i Nynäshamns kommun är lägre än i riket. Den summerade fruktsamheten 
är det antal barn en kvinna uppskattas föda under sin livstid. Fruktsamheten har successivt minskat 
både i kommunen och i riket.  

• År 2020 var den summerade fruktsamheten i Nynäshamn 1,77 barn per kvinna (2019=1,77). I riket 
uppgick den till 1,66 per kvinna (2019=1,71). 

• Nynäshamns kommuns fruktsamhet följer i stort rikets uppgångar och nedgångar, även fast nivån 
kan variera. 

Diagram 4: Summerad fruktsamhet för kvinnor i Nynäshamn och riket 
1970-2020



forts. antaganden om födda och avlidna

• Mammor i Nynäshamns kommun är yngre än i riket. Fruktsamheten bland kvinnor i 
Nynäshamn är högre än i riket fram till och med 30 års ålder. Därefter föder nynäshamnare i 
snitt färre barn än i riket.  

• Antalet nyfödda förväntas öka under prognosperioden. De stora barnkullarna som 
föddes på 90-talet kommer nu in i en ålder då fruktsamheten är hög.

• För antaganden om antal avlidna används i prognosen dödsrisker som baseras på kön och ålder.

Diagram 5: Åldersspecifik fruktsamhet för kvinnor i Nynäshamn och riket, 
snitt 2016 - 2020



Antaganden om inflyttning

• Det är i störst utsträckning personer i åldern 20 - 35 år som flyttar till kommunen. 

• Många inflyttare har små barn. Det är fler män än kvinnor som flyttar till kommunen. 

Diagram 7: Andel inflyttade per ålder och kön för Nynäshamns 
kommun 2016-2020



Antaganden om utflyttning

• Utflyttningsrisken är den beräknade sannolikheten att flytta från kommunen baserat på kön och 
ålder. Utflyttningsriskerna hålls konstanta under prognosperioden. 

• Nynäshamns invånare flyttar mest i åldern 18 - 32 år. I åldersintervallet 18 - 27 år flyttar 
kvinnor i högre grad än män. I åldersintervallet 29 - 51 år flyttar män i högre grad än kvinnor. 

Diagram 6: Utflyttningsrisker per ålder och kön för Nynäshamns kommun 

2015-2019



2021 års befolkningsprognos

Resultat



Folkmängd

• Kommunens folkmängd uppgick till 28 811 personer 31 december 2020. 

• Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet invånare uppgå till 34 425 
personer år 2030, vilket är en ökning med totalt 5 614 invånare. 

Diagram 9: Folkmängd i Nynäshamns kommun. Utfall 2020 och prognos 2021-2030



Åldersfördelning

Faktisk folkmängd 2020 och prognos 2021-2030. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Barn och ungdomar

0 år 310 320 324 330 339 350 362 374 385 396 399

1-5 år 1 717 1 794 1 803 1 828 1 844 1 903 1 943 1 995 2 049 2 108 2 153

6-15 år 3 353 3 479 3 577 3 652 3 710 3 740 3 818 3 907 3 980 4 051 4 120

16-19 år 1 279 1 328 1 328 1 345 1 385 1 431 1 471 1 488 1 510 1 534 1 551

Vuxna

20-24 år 1 324 1 429 1 468 1 524 1 519 1 557 1 584 1 622 1 655 1 701 1 717

25-64 år 14 467 15 027 15 212 15 471 15 678 15 944 16 224 16 530 16 814 17 050 17 235

Äldre

65-79 år 4 839 4 857 4 864 4 813 4 740 4 688 4 674 4 657 4 674 4 758 4 839

80-w år 1 522 1 602 1 680 1 780 1 908 2 014 2 120 2 230 2 306 2 377 2 411

Totalt 28 811 29 835 30 257 30 744 31 125 31 627 32 196 32 804 33 372 33 975 34 425



Åldersförändringar

• Bilden nedan visar Nynäshamns invånares åldersfördelning december 2020 samt den 
prognostiserade åldersfördelningen efter halva prognosperioden. 

• Diagrammets kurvor visar tydligt hur de större åldersgrupperna förskjuts fem år framåt i tiden. 

Diagram 10: Folkmängd i Nynäshamns kommun efter ålder. Utfall 2020 och 
prognos 2025. 



Barn och unga

• Bland barn och unga är den procentuella ökningen störst i åldersgruppen 0-6 år (26 procent). 

• De två äldsta åldersgrupperna nedan kommer öka med drygt 20 procent vardera. 

Diagram 11: Befolkningsutveckling bland barn och unga, faktiska 
värden 2019, prognos 2020-2029



Vuxna

• Åldersgruppen 20-29 år förväntas öka med drygt en femtedel (22 procent) medan åldersgruppen 30-44 
år beräknas öka med 32 procent.

• Åldersgruppen 45-64 år förväntas öka med drygt en tiondel (11 procent).

Diagram 12: Befolkningsutveckling bland vuxna, faktiska värden 
2020, prognos 2021-2030



Äldre

• Invånare i åldern 65-79 väntas minska under några år för att sedan öka igen. I slutet av 
prognosperioden är antalet på samma nivå som vid prognosens början. 

• Den äldsta åldersgruppen som är 80 år eller äldre kommer att öka med nästan 60 procent.

Diagram 13: Befolkningsutveckling bland äldre, faktiska värden 
2020, prognos 2021-2030



Delområden

• Kommundelen Nynäshamn förväntas öka med nästan 15 procent under prognosperioden. Ökningen sker 
främst under 2021 då många nybyggda bostäder i området Vaktberget/Telegrafen förväntas bli bebodda. 

• I Ösmo-Torö kommer ett stort antal nybyggnationer bli färdigställda under andra hälften av 
prognosperioden, vilket gör att kommundelen kommer öka med cirka 70 procent fram till år 2030.

• Sorunda förväntas ligga kvar på en i stort sett oförändrad befolkningsnivå.

Diagram 14: Befolkningsutveckling i kommundelarna, faktiska 
värden 2020, prognos 2021-2030



Demografisk försörjningskvot

• Den demografiska försörjningskvoten visar hur många unga och äldre en person i yrkesverksam åldern 
(20-64 år) behöver försörja förutom sig själv. 

• I slutet av 2020 var den demografiska försörjningskvoten 0,82 i Nynäshamns kommun. Den förväntas 
ligga på en något lägre nivå de kommande åren för att sedan öka något i slutet av prognosperioden. 

Diagram 15: Demografisk försörjningskvot i Nynäshamns kommun 2020,
prognos 2021-2030

Försörjningskvoten beskrivs enligt följande:

(Antal i åldern 0 – 19 år + antal i åldern 65 år eller äldre) 
/antal i åldern 20-64 år



Demografisk försörjningskvot fördelad på barn och unga samt äldre

• Den demografiska försörjningskvoten har under lång tid främst bestått av barn och unga. 

• På senare år har antalet barn och unga minskat i förhållande till antalet äldre. 

• Enligt prognosen kommer andelen barn och unga under större delen av prognosperioden återigen att 
utgöra en större andel av försörjningskvoten.

Diagram 16: Demografisk försörjningskvot totalt, från barn och unga 
samt från äldre. Utfall 1970-2020, prognos 2021-2030



➢ Ett prognosresultat slår aldrig helt rätt, det bör man ha i åtanke när man tar del av ett 
prognosresultat. Den osäkerhet som alltid finns i en prognos gör att man bör se värdena som 
ungefärliga och inte exakta. Små grupper ger lägre prognosprecision. Därför är det av vikt att 
göra passande ålders och/eller områdessammanslagningar vid användandet av prognosen.

➢ Prognosfel är störst när man föds och när man dör samt i åldern 20-35 år då flyttbenägenheten 
är som störst.  

➢ Om faktorer i samhället förändras, såsom tex arbetslösheten, bostadsmarknadspriser, 
familjepolitik, invandring eller ekonomiska konjunkturer påverkas flyttningsmönster, fruktsamhet 
och dödlighet.

Att använda ett prognosresultat

Vid förfrågningar angående prognosen kontakta Åsa Nyberg 
08-520 68 155, asa.nyberg@nynashamn.se


