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Förord 
På uppdrag av Varbergs kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för 

perioden 2022 till 2037. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per 

ålder och kön den 31 december år 2021. 

Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet för prognosåren 2022–2037 

och för tätorter och stadsdelar. 

Befolkningsprognosen för Varberg redovisas även i slutet av rapporten i form av tabeller för 

kommunen totalt. Delområden redovisas i en senare rapport. 

Vid förfrågningar angående prognosen kontakta Max Wehlin, e-post: max.wehlin@varberg.se  
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1 Sammanfattning 
Sweco har på uppdrag av Varbergs kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. 

Prognosen gäller perioden 2022-2037 och utgår ifrån befolkningen uppdelad på kön och ålder 

i ettårsklasser vid det senaste årsskiftet 2021-12-31. Vidare bygger prognosen på antaganden 

om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för 

kommunen. Det antagande som Varbergs kommun gör om antal färdigställda bostäder under 

prognosperioden är också en viktig inparameter. 

Varbergs kommuns befolkning ökade med 1 261 personer under år 2021 och vid utgången av 

året uppgick folkmängden till 66 658 personer. Det var inflyttningen som låg bakom största 

delen av folkökningen. Antalet personer som flyttade in var 3 258 och antalet som flyttade ut 

var 2 115 och flyttnettot var därmed 1 143 personer. Under år 2021 föddes 707 barn och 606 

personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 101 personer. 

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden. Inflyttningen beräknas vara den 

demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden, men 

även antalet födda väntas bidra. De stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början 

av 1990-talet tillsammans med inflyttningen bidrar även till en ökning av antalet personer i 

barnafödande åldrar och barnafödandet beräknas öka under perioden. Samtidigt kommer 40-

talisterna upp i åldrar då dödligheten är hög och antalet avlidna ökar. Födelseöverskottet, det 

vill säga antalet födda minus antalet döda, beräknas vara positivt till och med 2025 för att 

därefter vara negativt.  

Kommunen har ganska omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett relativt stort antal bostäder 

väntas bli färdigställda under prognosperioden. Prognosen pekar på att kommunens invånare 

når 70 000 invånare år 2025. Under år 2036 beräknas folkmängden överstiga 80 000 personer. 

Vid utgången av år 2037 pekar prognosen på att folkmängden i Varbergs kommun kommer 

uppgå till drygt 81 500 personer. 

Under prognosperioden når de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet åldrar då barnafödandet är högt. Den ökning av människor i barnafödande ålder 

som detta innebär förväntas medföra ett ökat antal födda barn. I Varberg beräknas antalet 

födda i kommunen öka under hela prognosperioden till följd av kommunens flyttmönster där 

en hög andel av inflyttarna utgörs av personer i familjebildande ålder, samt barnfamiljer. 

Inflyttningen och barnafödandet innebär att folkmängden beräknas öka i förskoleåldrar och 

skolåldrar under hela prognosperioden. Även personer som är 85 år eller äldre väntas öka 

markant under prognosperioden i takt med att de tidiga 40-talisterna åldras in i denna grupp. 

År 2021 var den demografiska försörjningskvoten i Varbergs kommun 89, vilket innebär att 

100 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 89 personer. Det är högre än rikets 

kvot på 77 för år 2021 men nära nivån för Hallands län som var 86. Under prognosperioden 

väntas försörjningskvotens fortsätta att öka men i svagare takt än tidigare och vid utgången av 

år 2030 beräknas kommunens försörjningskvot ha stigit till 93. I riket väntas den demografiska 

försörjningskvoten vara 79 år 2030 vilket innebär att avståndet mellan kommunen och riket 

ökar något.  
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2 Befolkningsutveckling 
1970-2021 

Varbergs kommuns befolkning ökade med 1 261 personer under år 2021, vilket motsvarar 1,9 

procent. Sista december 2021 hade kommunen 66 658 invånare. Det är en folkökningstakt 

som är både högre än rikets 0,7 procent och länets 1,0 procent. Jämfört med föregående år 

var folkökningen 2021 ungefär 500 personer högre. Folkökningen har inte varit så stor sedan 

Ringhals kärnkraftverk och Värö bruk driftsattes i början på 1970-talet. Folkökningen i Varberg 

år 2021 ligger över genomsnittet för de senaste tio åren, som är en ökning om cirka 800 

personer.  

Det var inflyttningen som låg bakom största delen av folkökningen. Antalet personer som 

flyttade in var 3 258 och antalet som flyttade ut var 2 115 och flyttnettot var därmed 1 143 

personer. Varberg är en stad där många av de som flyttar in är barnfamiljer eller är i 

familjebildande ålder. Under år 2021 föddes 707 barn vilket är det högsta antalet på mer än 

10 år. 606 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 101 personer.   

 

Diagram 1 Folkökning och folkmängd i Varbergs kommun perioden 1970-2021 

Folkökning                                Folkmängd  

 År 

 

I Diagram 2 visas antalet födda och döda i Varbergs kommun för åren 1970-2021. Under några 

år i slutet på 90-talet dog det fler än det föddes i Varberg, men sedan 2001 har antalet födda 

överstigit antalet döda. Liksom i riket som helhet föddes det många barn i början av 1970-talet, 

kring år 1990 samt under 2010-talet. Variationerna i antalet födda beror främst på hur många 

det är som befinner sig i barnafödande ålder. Utvecklingen av antalet döda har varit mer jämn 

de senaste 50 åren där antalet döda ökar i takt med att antalet äldre blir fler. Även om 

kommunen följer rikets utveckling med en ökande medellivslängd, förändrar detta inte antalet 

döda på sikt, utan påverkar endast åldersstrukturen när fler överlever till högre åldrar.  
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Diagram 2 Födda och döda i Varbergs kommun perioden 1970-2021 

Antal 

 År 

 

I Diagram 3 visas in- och utflyttning för Varberg uppdelat på inrikes och utrikes flyttningar. 

Under hela 2000-talet har kommunen haft fler invandrare än utvandrare. In och utvandringen 

följer i stort utvecklingen i riket. I samband med det stora antalet asylsökande i mitten på 2010-

talet var invandringen rekordhög, därefter har den minskat men är fortfarande på en historiskt 

sett hög nivå. År 2021 flyttade 407 personer till Varbergs kommun från utlandet samtidigt som 

150 personer flyttade från Varbergs kommun till utlandet. Det innebär ett invandringsöverskott 

på 257 personer. När det gäller inrikes flyttningen ligger både in- och utflyttning på en historiskt 

sett hög nivå. Omflyttningen minskade under 2019 men ökade igen 2020 och 2021 och särskilt 

inflyttningen, vilket gett ett rekordhögt inrikes flyttnetto på 886 personer. 

Diagram 3 Flyttningar i Varbergs kommun perioden 1970-2021 

Antal 

 År 
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3 Prognos 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen enligt prognosresultaten översiktligt. I bilaga 1 redovisas 

prognosen i tabellform. 

3.1 Folkökning 
Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden fram till år 2037. Inflyttningen 

beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen, men även 

antalet födda bidrar. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett relativt stort 

antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden. Enligt planerna kommer 

nyproduktionen av bostäder sjunka under 2023 och 2024 för att sedan ta ny hög fart, vilket 

föranleder en nedgång i befolkningsökningen under dessa år. För att läsa mer om 

bostadsplanerna se avsnitt 4.4.2.  

Under prognosperioden når de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet åldrar då barnafödandet är högt. I kraft av sitt stora antal väntas de ge upphov till 

en ny ”babyboom” under 2020-talet. I Varberg beräknas antalet födda i kommunen öka under 

hela prognosperioden till följd av kommunens flyttmönster där en hög andel av inflyttarna 

utgörs av barnfamiljer och människor i familjebildande ålder. 

I takt med att 40-talisterna når åldrar då dödsriskerna är höga ökar antalet avlidna. Trots det 

höga barnafödandet förväntas antalet döda överstiga antalet födda från och med år 2026. 

Diagram 5 Folkökningen i Varbergs kommun, observerat åren 1970-2021 och prognos 

för åren 2022-2037 

Antal 

 År 
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3.2 Folkmängd 
Kommunens folkmängd var 66 658 personer vid slutet av år 2021. Prognosen pekar på att 

kommunens invånare når 70 000 invånare år 2025. Under år 2036 beräknas folkmängden 

överstiga 80 000 personer. Vid utgången av år 2037 pekar prognosen på att folkmängden i 

Varbergs kommun kommer uppgå till drygt 81 500 personer. 

Diagram 6 Folkmängden i Varbergs kommun, observerat åren 1970-2021 och prognos 
för åren 2022-2037 

Antal 

 År 
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3.2.1 ÅLDERSFÖRÄNDRINGAR 

I Diagram 7 visas den observerade åldersfördelningen vid slutet av år 2021 i jämförelse med 

prognosen för slutet av år 2027. Förskjutningen av födelsekohorterna syns tydligt, till exempel 

den stora gruppen 30-40-åringar, som alltså är 36-46 år 2027. Fram till år 2027 antas antalet 

barn i förskoleåldrar öka som en följd av det ökade barnafödandet. Ökningen av barn i 

högstadie- och gymnasieåldern fram till år 2027 beror främst på att det idag finns ett stort 

antalet barn i låg- och mellanstadieåldrar som blir äldre. 

De stora barnkullarna födda på 40-talet medför att antalet personer i Varberg som är över 77 

år ökar markant fram till år 2027. 

 

Diagram 7 Folkmängden i Varbergs kommun efter ålder, folkmängd 2021-12-31 och 

prognos för 2027 

Antal

 

 Ålder 

 

Folkmängden beräknas öka i förskoleåldrar och i de flesta skolåldrar. Det beror främst på att 

personer i åldern 33 till 45 år antas öka under prognosperioden vilket medför ett ökat antal 

barn, både födda och inflyttade. Antalet förskolebarn väntas vara 160 fler än år 2021 år 2027 

och omkring 490 fler år 2037. Antalet barn i åldern 6-9 år ökar med cirka 210 fram till år 2027 

och år 2037 är de omkring 450 fler än år 2021. Antalet barn i åldern 10-12 år ökar med drygt 

50 barn fram till 2027 och vid utgången av år 2037 väntas de vara cirka 280 fler än år 2021. I 

åldersgruppen 13-15 år ökar barnen med 240 barn fram till 2027 för att därefter öka med 

ytterligare 230 barn fram till år 2037.  
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Personer i åldersgruppen 85 år eller äldre ökar med omkring 470 personer fram till år 2027 för 

att därefter öka snabbare och år 2037 beräknas de vara 2 120 fler än år 2021. Det innebär en 

ökning av antalet personer som 85 år eller äldre med 104 procent fram till år 2037, vilket kan 

jämföras med att gruppen väntas öka med 80 procent i riket. Att ökningen är kraftigare i 

Varberg beror främst på hur kommunens ålderssammansättning är idag, även om kommunens 

högre medellivslängd även har viss inverkan på att antalet 85 år eller äldre ökar mer än i riket. 

Diagram 8 Förändring jämfört med folkmängd 2021-12-31. 

Antal 

 Ålder 

 
 
 
Tabell 2 Folkmängd 2021-12-31, prognos för 2027 och 2037 samt förändring jämfört 
2021 i absoluta tal och i procent. 

 

  SCB Prognos   
Förändring jmf 
2021 

    

Ålder 2021 2027 2037 2027 2037 2027 2037 

0  720 710 781 -10 61 -1% 8% 

1-5  3 729 3 885 4 219 156 490 4% 13% 

6-9 3 160 3 374 3 610 214 450 7% 14% 

10-12 2 470 2 524 2 754 54 284 2% 12% 

13-15 2 299 2 544 2 776 245 477 11% 21% 

16-18 2 223 2 607 2 818 384 595 17% 27% 

19-24 3 715 4 325 4 916 610 1201 16% 32% 

25-34 7 925 7 664 8 617 -261 692 -3% 9% 

35-49 11 854 13 471 15 233 1617 3379 14% 29% 

50-64 12 474 13 122 14 345 648 1871 5% 15% 

65-84 14 049 15 644 17 312 1595 3263 11% 23% 

85 + 2 040 2 512 4 160 472 2120 23% 104% 

  66 658 72 382 81 542 5 724 14 884 9% 22% 
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3.3  Försörjningskvot 
Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många 

personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, ska försörja förutom sig själv. Kvoten 

beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat 

med antal personer i åldern 20–64 och därefter multiplicerat med 100. År 2021 var den 

demografiska försörjningskvoten i Varbergs kommun 89, vilket innebär att 100 personer 

förutom sig själva skulle försörja ytterligare 89 personer. Det är högre än rikets kvot på 77 för 

år 2021 men nära nivån för Hallands län som var 86. Som framgår av diagrammet nedan har 

den demografiska försörjningskvoten i kommunen legat högre än riket men i nivå med länet 

under hela perioden från 1970 och framåt. Men Varbergs kommuns svängningarna följer i 

stora drag om den för riket och länet, även om nedgången på 1990-talet var något mer markant 

för kommunen. De senaste dryga tio åren har försörjningskvoten ökat i takt med att de stora 

grupperna födda på 1940-talet nått 65 års ålder. Till detta kommer även att antalet personer i 

åldern 0-19 år ökat i kommunen. 

Diagram 9 Demografisk försörjningskvot i riket, länet och kommunen 
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Under prognosperioden väntas försörjningskvoten fortsätta att öka men i svagare takt än 

tidigare och vid utgången av år 2030 beräknas kommunens försörjningskvot ha stigit till 93. Att 

ökningen inte blir större beror på att andelen personer under 20 år väntas minska i slutet 

prognosperioden och hela ökningen kan tillföras en ökad andel i ålder 65 år eller äldre. I riket 

väntas den demografiska försörjningskvoten vara 79 år 2030 vilket innebär att avståndet 

mellan kommunen och riket ökar något. 

Diagram 10 Demografisk försörjningskvot i Varbergs kommun, historisk utveckling 

samt prognos 
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4 Antaganden 
Befolkningsprognosen bygger på en rad antaganden om befolkningens utveckling vad gäller 

flyttningar, barnafödande och dödlighet. För flyttningar och barnafödande har antaganden 

gjorts både om hur nivåerna kommer att utvecklas och i vilka åldrar som flyttningarna 

respektive barnafödandet kommer att ske. 

4.1 Antaganden om barnafödandet 
I Diagram 13 visas den summerade fruktsamheten. Rikets antaganden är de SCB har använt 

som antagande i befolkningsprognosen för hela Sverige i den prognos som var senast 

tillgängliga när totalprognosen togs fram i mars.1 Den summerade fruktsamheten skattar 

antalet barn som dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv. Under 2021 

var den summerade fruktsamheten 1,86 barn per kvinna i Varbergs kommun. Det innebär att 

om 2021 års åldersspecifika fruktsamhetstal står sig skulle en kvinna i genomsnitt få 1,86 barn 

under sitt fruktsamma liv. För riket som helhet var den summerade fruktsamheten 1,67 barn 

år 2021. Kommunen har under en lång tid haft en fruktsamhet som legat över eller i nivå med 

riksgenomsnittet. 

Diagram 13 Summerad fruktsamhet (TFR) 1970-2021 och antaganden för åren  

2022-2027 

TFR  

 År 

 

Fruktsamheten i Sveriges kommuner följer i princip rikets upp- och nedgångar, även om nivån 

kan variera. Fruktsamhetsutvecklingen har varierat ganska mycket från år till år, liksom för 

flertalet andra kommuner med Varbergs befolkningsstorlek. Därför är en vanlig ansats att 

prognostisera den summerade fruktsamheten till att hålla ett genomsnittligt avstånd mot rikets 

prognostiserade summerade fruktsamhet. I den senaste prognosen för riket från 2021 antogs 

riket få en markant nedgång av fruktsamheten som en följd av pandemin och den rådande 

lågkonjunkturen. Även det långsiktiga antagandet är justerades ned då åldern för 

förstföderskor ökat och de som får ett barn i lägre utsträckning får fler barn.  

Utfallet för 2021 visade dock att det inte blev någon nedgång i fruktsamheten år 2021, i stället 

låg värdet från prognosen året innan (2020), mycket nära utfallet. Då Statistiska centralbyråns 

bedömning av fruktsamhetens utveckling i närtid till synes varit för pessimistisk, har 

 
1 Sveriges framtida folkmängd 2021-2070, Statistiska centralbyrån 2021 
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bedömningen gjorts att inte följa riksprognosens fortsatta nedgång av fruktsamheten. I istället 

ett försiktigare antagande gjorts som utgår ifrån den skattade fruktsamheten för år 2021 och 

riksprognosen från år 2020. Fruktsamheten antas sedan röra sig mot den nivå som nås 2030 

om kommunens utveckling följer riksprognosen. 

För att skapa stabilitet har den åldersspecifika fruktsamheten i kommunen beräknats baserat 

på de senaste fem årens observerade barnafödande. Därefter justeras nivån så att den 

stämmer med den summerade fruktsamheten för respektive prognosår. 
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4.2 Antaganden om dödsriskernas 
utveckling 

Varbergs kommuns dödsrisker beräknas baserat på observerade data för åren 2017-2021 i 

åldrarna 75-89 år. I stort ligger medellivslängden för Varberg i nivå med den för länet. För 

övriga åldrar används länets dödsrisker per 1 års klass och kön. Detta då de slumpmässiga 

variationerna blir för stora i övriga åldrar. Efter att det femåriga medelvärdet beräknats, justeras 

nivån upp på det femåriga medelvärdet så att det inte släpar efter. Detta görs genom att 

beräkna femårigt medelvärde för rikets köns- och åldersspecifika dödsrisker och samma 

beräkning baserat på senaste årets tillgängliga data, 2021. Skillnaden mellan det femåriga 

medelvärdet och ettåriga dödsriskerna för riket används sedan för att justera upp Varbergs 

kommuns femåriga dödsrisker. Då 2021 års dödlighet var i princip tillbaka på samma nivå som 

2019, alltså innan pandemin, antar vi att ingen korrigering för covid-pandemin behöver göras. 

Under prognosperioden reduceras de köns- och åldersspecifika dödsriskerna utifrån SCB:s 

antaganden om reducering av dödsrisker i olika åldrar, Diagram 14.  

Diagram 14 SCB:s antagande om de åldersspecifika dödstalens utveckling. 

Kvinnor                     Män 

  Antal döda per 1                                                     Ålder    Antal döda per 1 000                                               Ålder 

 

                           

Logaritmisk skala 
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4.3 Födda och döda 
Beräkningarna av antalet födda och döda är baserade på tidigare nämnda antaganden om 

fruktsamheten och dödligheten, i kombination med befolkningens förändrade storlek i åldrar 

där barnafödandet och dödligheten är stor.  

Antalet födda förväntas öka i Varbergs kommun under prognosperioden. Detta är en utveckling 

som väntas i hela riket och beror främst på att antalet personer i barnafödande åldrar kommer 

att öka. De stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet når nu åldrar 

där barnafödandet är högt. Till detta kommer antagandet om en ökad inflyttning till kommunen 

vilken också bidrar till ett ökat barnafödande då inflyttarna till Varbergs kommun till 

övervägande del är unga i åldrar då det är vanligt att bilda familj. 

Antalet döda förväntas öka trots SCB:s antaganden om reducerade åldersspecifika dödsrisker. 

Detta beror på att antalet äldre förväntas öka under prognosperioden, inte minst när de stora 

barnkullarna födda på 1940-talet når åldrar där dödsriskerna är höga. 

Diagram 15 Antal födda och döda, observerat åren 1970-2021 och prognos för åren 

2022-2037 

Antal 

 År 
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4.4 Antaganden om flyttningar 
Flyttantaganden består av två delar. Dels behöver man bestämma nivåer för in- respektive 

utflyttning, dels behöver åldersstrukturer för flyttningen tas fram. 

4.4.1 UTFLYTTNING 

Den prognostiserade utflyttningen ur Varbergs kommun bestäms av så kallade 

utflyttningsrisker. Det är den beräknade sannolikheten att flytta ut ur staden givet vilket kön 

och ålder man har. De risker som används är baserade på den observerade utflyttningen de 

fem senaste åren och redovisas i Diagram 16 nedan. Riskerna har utjämnats för de åldrar där 

utflyttningen är liten för att inte ge för stora slumpmässiga variationer. Utflyttningsriskerna 

appliceras på befolkningen vid det senaste årsskiftet för varje prognosår för att beräkna hur 

många som lämnar kommunen under det kommande året. Summan av dessa personer är det 

totala antalet utflyttare. De framräknade riskerna hålls konstanta genom prognosperioden och 

utflyttningen varierar med storleken på barnkullarna som når åldrar där utflyttningsriskerna är 

höga. 

Diagram 16 utflyttningsrisker för Varbergs kommun, baserat på observerad utflyttning 

2017-2021 

Per 100 
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4.4.2 INFLYTTNING 

Två komponenter avgör inflyttningen, dels ska det finnas människor som vill flytta till 

kommunen, dels ska det finnas någonstans för dem att bo. 57 procent av inflyttarna till Varberg 

är mellan 19-45 år och ytterligare 12 procent är under 10 år gamla. Antalet människor i dessa 

åldrar i närliggande kommuner, och i synnerhet i Göteborgsområdet, har alltså stor inverkan 

på antalet som flyttar i till Varberg. 

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen med sitt attraktiva läge och det är rimligt 

att anta att ett ökat bostadsbyggande leder till en ökad inflyttning. Dock kommer ofta 

byggprojekt i gång senare än tänkt och tar längre tid än planerat, vilket gör att det är svårt att 

få precision på längre sikt i en prognos som helt baseras på antalet färdigställda bostäder. 

I Varbergs kommun prognostiseras ett stort antal bostäder bli färdigställda under 2022, men 

under åren därefter kommer antalet färdigställda bostäder vara betydligt lägre. Antalet 

inflyttade, och därmed folkökningen, förväntas därför bli hög under 2022, sedan en bit lägre 

ett par år, för att sedan bli högre igen. På längre sikt beräknas inflyttningen utifrån den 

prognostiserade befolkningen i Sverige och deras observerade sannolikhet att flytta till 

Varberg.  

Den rekordstora inflyttningen 2021 kan inte förklaras endast utifrån demografin i Sverige, men 

det råder stor osäkerhet kring de exakta bakomliggande faktorerna (pandemin, ekonomin, 

konkurrensen på bostadsmarknaden) och hur dessa i så fall kommer att utvecklas framöver. 

Därför har vi valt att basera antagande på faktiska förhållanden de senaste åren, hellre än att 

försöka skapa en mer komplex modell som inte säkert skulle ge ett bättre resultat. En 

transparent modell är att fördra om inte mer avancerade förvarande ger en markant förbättrad 

precision. 

Invandring 

Prognosantaganden för inflyttningen från utlandet görs utifrån olika ansatser för 

kommunmottagna respektive övriga. Prognosantaganden för invandringen av personer som 

får asyl och deras anhöriga, de kommunmottagna, tar sin utgångspunkt i Migrationsverkets 

prognoser över antalet nya asylsökande och de kommuntal som är fastställda för 2022. 

Kommunen antas få samma andel av rikets framtida asylsökande som skaffar sig eget boende, 

så kallade EBO, som under 2020. Utifrån Migrationsverkets bedömning av bifallsandelarna för 

de asylsökande beräknas sedan hur många kommunmottagna som staden väntas få. 

Invandringen till kommunen av personer som ej är kommunmottagna väntas framöver ligga på 

den genomsnittliga nivån för de senaste observerade 10-årsperioden. Utvandringen har liksom 

inrikes flyttningarna bestäms av köns- och åldersspecifika utflyttningsrisker baserade på 

2017-2021 års mönster och förändras utifrån hur befolkningens sammansättning förändras. 

Inflyttningen antas vara större än utflyttningen under hela prognosperioden.  

Kriget i Ukraina 

Den 24:e februari gick Ryssland in i Ukraina och när denna rapport skrivs är uppskattningsvis 

10 miljoner människor på flykt, varav 6 miljoner ännu inom landet. Innan kriget hade Ukraina 

drygt 41 miljoner invånare. När rapporten skrivs har nästan alla de som flytt Ukraina flytt till 

angränsande länder.  

Hur flyktingvågen kommer att utveckla sig är omöjligt att säga i detta läge. Dels vet vi inte hur 

kriget kommer att utvecklas, dels vet vi inte hur flyktingarna kommer att ta vägen. Enligt 

regelverket som gäller vid denna prognos får medborgare i Ukraina uppehålls- och 

arbetstillstånd i EU enligt det så kallade massflyktsdirektivet. De kommer dock inte att 

folkbokföras i Sverige, och denna prognos gäller den folkbokförda befolkningen.  

På kort sikt kommer alltså inte krisen att påverka befolkningsstorleken (även om den förstås 

kan få andra konsekvenser för Varbergs kommun). På längre sikt anser vi oss, i det ännu tidiga 
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skede vi befinner oss, inte ha tillräckligt med underlag för att kunna göra ett underbyggt 

antagande. Invandringen alltså är skattad på de förhållanden som förelåg innan kriget bröt ut. 

 

Diagram 18 Antaganden om in- och utflyttning (inklusive in- och utvandring) för 

Varbergs kommun 2020-2037 

Antal 

  År 

 

 

Inflyttarnas åldersfördelning 

Inflyttarnas åldersstruktur är baserad på den observerade inflyttningen, där de senaste fem 

årens inflyttning har utgjort underlaget för att ge stabilitet åt fördelningen. Därefter har denna 

femåriga inflyttningsfördelningen jämnats ut med glidande medelvärde över ålder för de åldrar 

där antalet inflyttare är få. 

Diagram 19 Inflyttarnas åldersfördelning 2017-2021. 

Antal 

År 
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4.4.3 NYPRODUKTION 

Vid sidan av prognosen som rör befolkning i befintligt bostadsbestånd görs även antaganden 

om de befolkningsförändringar som väntas i de nybyggda bostäder som bedöms tillkomma i 

kommunen under prognosperioden. Inflyttningens ålderssammansättning i de nybyggda 

bostäderna ser olika ut beroende på om det är hyresrätter, bostadsrätter eller småhus som 

färdigställs. Därför har olika inflyttningsfördelningar använts beroende på hustyp och juridisk 

form. Antagandet om antalet inflyttningsklara lägenheter baseras på Varberg kommuns egen 

bedömning om färdigställandet av nybyggda bostäder under prognosperioden. Fram till och 

med år 2027 beräknas ungefär 3 500 bostäder att färdigställas. År 2028-2037 antas cirka 5 800 

bostäder färdigställas, men detta antagande är betydligt mer osäkert än det för perioden fram 

till 2027. Diagram 15 är en sammanställning som visar på utvecklingen historiskt och enligt 

Halmstad kommuns bedömning av det framtida färdigställandet av bostäder till 2027. Det är 

som synes ett ökat bostadsbyggande som antas jämfört med det historiska färdigställandet av 

bostäder. 

 

Diagram 17 Färdigställt bostadsbyggande* i Varbergs kommun 1975-2021** och 

prognos för åren 2022-2027 

Antal 

År 

Källa: 
Uppgifter om historiskt färdigställande kommer från SCB och prognos över bostadsbyggande 2020-2037 är Varbergs 
kommuns egen bedömning av färdigställandet. 
* Avser färdigställda nya bostäder under året. Det är alltså inte nettotillskottet och tar inte hänsyn till rivningar och 
ombyggnation. 
** Varbergs kommuns uppgifter över preliminärt utfall för år 2021. 
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5 Osäkerhet i prognoser 
I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå 

in exakt. Prognosfelet ökar för varje år med prognoshorisonten då fel i början av prognosen 

följer med och fortplantas under senare år. Det är också i allmänhet olika svårt att göra bra 

prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet 

än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är 

fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. 

 

Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara oriktiga, 

modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett 

bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, all 

utveckling gick enligt planerna och vi kände till alla sanna värden för folks flyttbenägenhet, 

fruktsamhet och död så skulle det ändå kunna bli fel i prognosen på grund av slumpen.  

 

Osäkerhet i prognoser kan klassificeras i följande typer av fel: 

5.1 Slumpfel: 
Slumpfelet är det prognosfel som bara beror på slumpen och ingenting annat. Även om den 

genomsnittliga nivån för fruktsamhet, dödlighet och flyttningar är korrekt de kommande åren 

skulle prognosen innehålla fel på grund av slumpmässiga variationer mellan åren. På grund 

av slumpen är det mycket svårt att exempelvis träffa exakt rätt i antal flyttare i olika åldrar, vilka 

personer som dör eller hur många barn som föds och av vilka mödrar. Slumpfelen kan 

approximativt beräknas och är den minsta felmarginal som det någonsin går att få för en 

prognos. 

5.2 Fel i antaganden: 
Om de antaganden som gjorts för födda, döda och flyttade inte inträffar i verkligheten ökar 

prognosens osäkerhet. Här finns två typer av fel som kan inträffa. Den första typen är fel i 

nivåer, det vill säga fel antal som flyttar ut eller in. Denna typ av fel påverkar främst 

befolkningens storlek, men kan även påverka åldersstrukturen då det inte är samma åldrar 

som flyttar in som ut ur kommunen. Den andra typen av fel är åldersspecifika antaganden som 

utflyttningsrisker, inflyttningsandelar, dödsrisker och fruktsamhet. Fel i dessa påverkar främst 

åldersfördelningen i befolkningen. Betydelsen av avvikelser från antagandena kan uppskattas 

med känslighetsanalyser, t ex konsekvensanalyser av olika fruktsamhetsantaganden. 

5.3 Fel på grund av planavvikelser: 
I befolkningsprognosen görs en prognos för befolkningen i framtida nyproduktion. Den bygger 

på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas bli färdiga för inflyttning. Om det 

i praktiken sker en tidsförskjutning i genomförandet uppstår en skillnad mellan utfall och 

prognos. Detta fel ska inte lastas prognosmodellen men kan vara en viktig förklaring till varför 

prognosen inte slår in. 

5.4 Modellfel: 
Prognosfel kan uppstå om prognosmodellen är felaktig i något avseende. Sweco har med sina 

rötter i Stockholms stads statistik- och utredningskontor (USK) en lång tradition när det gäller 



 

VARBERG BEFOLKNINGSPROGNOS 2022-2037 – SWECO 23 

metodutveckling inom området befolkningsprognoser och arbetar kontinuerligt med 

förbättringar av metod och modell för att ligga i framkant.  
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6 Tabellbilaga 1 
6.1.1 FOLKMÄNGD: PLANERINGSÅLDERSKLASSER 

  SCB Prognos               

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2037 

0 720 700 699 697 697 701 710 731 767 781 

1-5 3 729 3 792 3 820 3 831 3 831 3 870 3 885 3 967 4 144 4 219 

6-9 3 160 3 224 3 208 3 236 3 292 3 306 3 374 3 453 3 550 3 610 

10-12 2 470 2 453 2 451 2 473 2 506 2 501 2 524 2 620 2 719 2 754 

13-15 2 299 2 361 2 496 2 527 2 509 2 513 2 544 2 597 2 745 2 776 

16-18 2 223 2 265 2 308 2 373 2 431 2 567 2 607 2 627 2 758 2 818 

19-24 3 715 3 883 3 934 3 973 4 090 4 183 4 325 4 626 4 823 4 916 

25-34 7 925 7 897 7 801 7 730 7 584 7 583 7 664 7 882 8 451 8 617 

35-49 11 854 12 070 12 335 12 499 12 792 13 114 13 471 14 162 15 013 15 233 

50-64 12 474 12 573 12 608 12 755 12 933 13 036 13 122 13 362 13 958 14 345 

65-84 14 049 14 394 14 706 14 969 15 200 15 418 15 644 16 149 16 901 17 312 

85 + 2 040 2 106 2 156 2 231 2 289 2 386 2 512 3 110 3 985 4 160 

  66 658 67 719 68 523 69 294 70 152 71 177 72 382 75 286 79 813 81 542 

 

6.1.2 FOLKÖKNING: PLANERINGSÅLDERSKLASSER 

  Prognos                         

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

0 -20 0 -2 0 4 9 6 7 8 6 7 7 8 8 7 7 

1-5 63 28 10 0 39 14 24 28 31 34 34 36 36 37 37 38 

6-15 64 -16 29 55 14 69 27 13 38 0 21 23 25 28 30 30 

10-12 -17 -2 22 33 -4 23 42 36 18 43 9 33 -3 16 17 19 

13-15 62 135 30 -18 4 31 36 -3 20 41 36 18 42 10 33 -2 

16-18 42 43 65 58 136 40 -12 5 27 35 -1 20 41 36 19 41 

19-24 168 51 38 117 94 141 95 139 67 26 90 39 22 20 39 54 

25-34 -28 -96 -71 -146 -1 82 58 58 102 111 110 115 104 130 90 76 

35-49 216 265 164 292 322 357 283 229 179 184 169 195 172 132 108 113 

50-64 99 35 147 178 103 86 67 43 130 114 61 94 153 174 191 196 

65-84 345 312 264 231 218 226 166 219 119 105 198 124 139 185 196 216 

85 + 66 50 76 57 97 126 190 195 212 232 179 198 156 111 103 72 

  1 061 804 771 858 1 025 1 205 983 969 951 931 915 902 893 887 870 859 
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6.1.3 PROCENTUELL FOLKÖKNING: PLANERINGSÅLDERSKLASSER 

  Prognos                         

Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

0 - 2,8  - 0,1  - 0,3  - 0,0    0,6    1,3    0,9    1,0    1,0    0,8    0,9    1,0    1,0    1,0    0,9    0,9  

1-5   1,7    0,7    0,3    0,0    1,0    0,4    0,6    0,7    0,8    0,8    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9  

6-15   2,0  - 0,5    0,9    1,7    0,4    2,1    0,8    0,4    1,1    0,0    0,6    0,7    0,7    0,8    0,8    0,8  

10-12 - 0,7  - 0,1    0,9    1,3  - 0,2    0,9    1,7    1,4    0,7    1,6    0,4    1,2  - 0,1    0,6    0,6    0,7  

13-15   2,7    5,7    1,2  - 0,7    0,2    1,2    1,4  - 0,1    0,8    1,6    1,4    0,7    1,6    0,4    1,2  - 0,1  

16-18   1,9    1,9    2,8    2,4    5,6    1,6  - 0,5    0,2    1,1    1,3  - 0,0    0,7    1,5    1,3    0,7    1,5  

19-24   4,5    1,3    1,0    2,9    2,3    3,4    2,2    3,1    1,5    0,6    1,9    0,8    0,5    0,4    0,8    1,1  

25-34 - 0,4  - 1,2  - 0,9  - 1,9  - 0,0    1,1    0,8    0,7    1,3    1,4    1,4    1,4    1,3    1,6    1,1    0,9  

35-49   1,8    2,2    1,3    2,3    2,5    2,7    2,1    1,7    1,3    1,3    1,2    1,3    1,2    0,9    0,7    0,7  

50-64   0,8    0,3    1,2    1,4    0,8    0,7    0,5    0,3    1,0    0,9    0,5    0,7    1,1    1,3    1,4    1,4  

65-84   2,5    2,2    1,8    1,5    1,4    1,5    1,1    1,4    0,7    0,7    1,2    0,8    0,8    1,1    1,2    1,3  

85 +   3,2    2,4    3,5    2,6    4,3    5,3    7,6    7,2    7,3    7,5    5,4    5,6    4,2    2,9    2,6    1,7  

    1,6    1,2    1,1    1,2    1,5    1,7    1,4    1,3    1,3    1,2    1,2    1,2    1,1    1,1    1,1    1,1  

 

 

6.1.4 DEMOGRAFISKA KOMPONENTERNA. UTFALL ÅR 2018-2021 OCH 

PROGNOS 2022-2037 

        Födelse-     Flyttnings- 

år Folkmängd Folkökning Födda Döda netto Inflyttade Utflyttade netto 

2018     63 630            875          658          638          20       2 839       1 983          856  

2019     64 601            971          663          547         116       2 755       1 926          829  

2020     65 397            796          647          619          28       2 815       2 064          751  

2021     66 658         1 261          707          606         101       3 258       2 115       1 143  

2022     67 719         1 061          686          639          47       3 091       2 077       1 014  

2023     68 523            804          688          651          37       2 872       2 105          767  

2024     69 294            771          686          663          23       2 867       2 119          748  

2025     70 152            858          684          675            9       2 985       2 136          849  

2026     71 177         1 025          687          688  -2      3 185       2 158       1 027  

2027     72 382         1 205          694          703  -9      3 406       2 192       1 213  

2028     73 365            983          702          718  -15      3 236       2 238          998  

2029     74 334            969          709          733  -24      3 267       2 274          993  

2030     75 286            951          716          748  -32      3 289       2 305          983  

2031     76 217            931          722          764  -42      3 307       2 334          973  

2032     77 132            915          729          780  -51      3 328       2 362          965  

2033     78 033            902          736          796  -60      3 350       2 388          961  

2034     78 926            893          744          812  -68      3 374       2 413          961  

2035     79 813            887          751          827  -76      3 401       2 438          963  

2036     80 683            870          759          842  -83      3 415       2 462          953  

2037     81 542            859          766          856  -90      3 435       2 486          949  

 


