
KARLSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS
2016-2025



2

SAMMANFATTNING....................................................................................... 3

BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 ........................................................... 5

Nyproduktion genererar inflyttning, men hur mycket? ............................ 5

Asylsökande syns inte i statistiken .............................................................. 5

Karlstad beräknas ha samma ökningstakt som riket ................................. 6

Variationer i födelsekullar påverkar åldersstrukturen .............................. 6

Hur ser det ut om fem respektive tio år? .................................................... 7

METODBESKRIVNING................................................................................. 10

In- och utflyttning ...................................................................................... 10

Födsel och död............................................................................................ 10

Osäkerhetsfaktorer i prognoser ................................................................. 10

INNEHÅLL

Befolkningsprognos 2016-2025
Karlstads kommun, kommunledningskontoret
Frågor om prognosen besvaras av Mona Stensmar Petersen, tel 054-540 10 28, mona.petersen@karlstad.se.
Mer statistik finns på karlstad.se/statistik.



3

SAMMANFATTNING

I och med den åldersstruktur kommunens invånare har, samt med ett ökat flyktingmottagande och ett ökat 
bostadsbyggande de närmaste åren, beräknas Karlstads befolkning öka mellan 900 och 1 100 personer per år. 
Historiskt sett har vi den senaste tioårsperioden haft ungefär samma ökningstakt som riket som helhet och 
enligt denna prognos beräknas även utvecklingen framåt följa riket, vilket innebär en total ökning på cirka 
elva procent fram till 2025.

Om fem år beräknas antalet grundskoleelever vara drygt 1 000 fler och närmare 1 700 fler om tio år. 
Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna beräknas om fem år bli knappt 140 fler och drygt 560 fler om tio år. 
Antalet personer i studentåldrarna 19-24 år beräknas vara några färre om fem år men om tio år cirka 380 fler 
än idag. Antalet äldre personer i åldern 65 år och äldre beräknas bli 1 400 fler om fem år och 2 700 fler om 
tio år. Enligt 2016 års prognos beräknas Karlstads kommun ha över 90 000 invånare redan i år, 2016, och 
passera 100 000 om elva år, 2026. 

En ökande andel äldre, betydligt fler barn i grundskolan och fler invånare med icke-svensk bakgrund, 
ställer kommunens verksamheter inför stora utmaningar. Det krävs beredskap att hantera storleksmässiga 
upp- och nedgångar i olika åldersgrupper. 

Befolkningsprognosen bör ses som ett av flera verktyg som visar på en utvecklingstrend. Den ska i verk-
samhetsplaneringen kompletteras med vidare verksamhets- och omvärldsanalys.
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025

Den senaste tioårsperioden har befolkningen i Karlstads kommun ökat med över 7 000 personer, vilket mot-
svarar knappt nio procent. Det innebär att vi ligger i samma nivå som riket, som också har haft en befolk-
ningsökning på nio procent från år 2005 till 2015.

För Karlstad var 2006 första året sedan nittiotalet med en ökning med drygt 700 personer. Efter det har 
befolkningsökningen i kommunen befunnit sig däromkring med undantag för några enskilda år med lite 
lägre, och något år med lite högre ökning. 

Medelökningen per år för de fem första åren under perioden 2006-2015 uppgår till 731 personer. 
Medelökningen för de senaste fem åren blev något lägre, 698 personer. För hela tioårsperioden blev medelök-
ningen 715 personer per år.

NYPRODUKTION GENERERAR INFLYTTNING, MEN HUR MYCKET?
Blickar vi framåt och utgår från den här befolkningsprognosen beräknas befolkningsutvecklingen bli något 
högre än tidigare. Karlstads befolkningsprognos har till stor del sin utgångspunkt från Statistiska centralby-
råns prognos för riket. Framtida antaganden om födslar och dödsfall följer rikets beräknade ökningstakt men 
ligger på Karlstads nivå baserat på tidigare år. 

Andra prognosberäkningar som ligger till grund för denna prognos är bland annat bostadsbyggandet. 
Även om vi inte kan se ett linjärt samband mellan bostadsbyggande och folkökning så är ett högt bostads-
byggande ändå en viktig parameter att ta hänsyn till, särskilt när det avviker från den tidigare ”normala” 
lite lägre nivån. När det byggs fler lägenheter glesas boendetätheten ut ur det befintliga beståndet samtidigt 
som nya invånare flyttar in från andra kommuner. Grovt generaliserat räknar en del prognosmakare med att 
cirka 20 procent av de som flyttar in i nyproduktion flyttar in från andra kommuner, alltså nya kommunin-
vånare. För att ta ett färskt exempel från Karlstad visar till exempel inflyttningen till flerbostadshuset i kvar-
teret Galeasen i inre hamn (som stod klart 2015) att 32 procent av de inflyttade kom från andra kommuner. 
279 personer flyttade in i de 167 lägenheterna. 88 av dem flyttade in från andra kommuner. Det innebär en 
boendetäthet på 1,7 vilket är något lägre än kommunen som helhet, där boendetätheten är 2,02 invånare per 
bostad (år 2015).

ASYLSÖKANDE SYNS INTE I STATISTIKEN
Den senaste tidens omfattande flyktinginvandring till Sverige har även påverkat Karlstad. Eftersom asylsö-
kande folkbokförs först när de fått uppehållstillstånd syns de inte per automatik i befolkningssiffrorna. Hur 
många som den senaste tidens flyktingström kommer att generera i form av folkbokförda invånare är svårt 
att förutse både på kort och lång sikt. Ändringar i regler inom EU och i vårt eget land gör att förutsättning-
arna kan förändras. I vår prognos har vi tagit hänsyn till att det kan komma fler flyktingar än vanligt genom 
att öka på inflyttningen något några år framåt i tiden.

Karlstads kommun har inte tagit emot så många flyktingar i förhållande till sin folkmängd jämfört med 
många andra kommuner, både i Sverige i stort men även bland mindre kommuner inom länet. Det som kan 
tänkas hända är att de mindre kommunernas asylsökande i viss mån kan tänkas flytta vidare till Karlstad när 
och om de får uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt. Dessa flyttningar är svåra att förutse. Asylsökan-
de som har fått uppehållstillstånd blir folkbokförda där de befinner sig. Om de sedan bestämmer sig för att 
flytta till en annan ort i länet till exempel, räknas de som inflyttare från det egna länet i statistiken och inte 
från utlandet. Mer om hur framtagandet av prognosen gått till finns under kapitlet Metodbeskrivning.
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Folkökning Prognos 2015 Folkmängd

KARLSTAD BERÄKNAS HA SAMMA ÖKNINGSTAKT SOM RIKET
Utifrån denna prognos beräknas folkmängden i Karlstads kommun öka med drygt 10 000 personer den 
kommande tioårsperioden. Det är cirka 3 000 fler än det faktiska utfallet den senaste tioårsperioden. Det 
låter ganska mycket för att vara Karlstad och kan hända är denna prognos något för positiv, speciellt för 
den senare delen, men den beräknade ökningstakten i Karlstad ligger i linje med rikets prognos som har en 
beräknad folkökning på cirka tolv procent fram till 2025. 

Som diagram 1 nedan visar är årets prognos (den grå linjen) betydligt mer positiv än prognosen 2015, 
som gjordes förra året (den blå linjen). Det beror till stor del på att vi i våra antaganden för Karlstad följer 
utvecklingstakten för rikets prognos, även om det är på vår egen nivå. I rikets prognos har man tagit hänsyn 
till den senaste tidens flyktinginvandring genom bland annat Migrationsverkets prognos för asylsökande 
och även vilka dessa effekter får i ett längre perspektiv. Antagligen kommer dessa effekter inte synas lika 
mycket i Karlstad eftersom Karlstads andel asylsökande och flyktingar inte är procentuellt sett lika stor som 
för riket. Bedömningen är dock att de närmaste 4-5 åren kan Karlstads prognos antas vara ganska realistisk. 
Detta eftersom vi även har en högre takt än tidigare i bostadsbyggandet de närmaste åren. 

VARIATIONER I FÖDELSEKULLAR PÅVERKAR ÅLDERSSTRUKTUREN
Historiskt sett föddes det många barn under 1940-talet, 1960-talet och åren runt 1990. Under 1930-talet, 
1950-talet samt åren runt 1980 och 2000 var födelsetalen istället betydligt lägre. Dessa variationer i födel-
sekullarnas storlek präglar befolkningens åldersfördelning. Antalet födda barn förväntas öka varefter alltfler 
nittiotalister kommer upp i de barnafödande åldrarna. Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 
65–79-åringar, ökat och beräknas komma att fortsätta att öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet 
befinner sig i dessa åldrar. Lite längre fram i tiden hamnar de i gruppen 80 år och äldre.

Totalt sett visar den här prognosen på en ökning med cirka 1,0 - 1,2 procent per år, vilket skulle innebära 
en årlig ökning mellan 900 och 1 100 personer. Karlstads kommun beräknas ha över 90 000 invånare redan 
i år, 2016, och passera 100 000 om elva år, 2026. 

I genomsnitt beräknas det födas omkring 1 120 barn per år samtidigt som cirka 830 personer avlider, 
vilket medför ett födelseöverskott på 290 personer. Antalet inflyttade till kommunen beräknas bli i genom-
snitt cirka 5 740 per år samtidigt som cirka 5 000 flyttar ut, vilket ger ett årligt flyttnetto på ungefär 740 
personer. 

DIAGRAM 1  FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING I  KARLSTADS KOMMUN 2006-2015 SAMT PROGNOS 2016-2025 (JÄMFÖRT MED 
FÖREGÅENDE ÅRS PROGNOS 2015 -  BLÅ LINJE)

PROGNOS 2016-2025FAKTISKT UTFALL 2006-2015
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HUR SER DET UT OM FEM RESPEKTIVE TIO ÅR?
Den åldersgruppsindelning som vi utgår från här i rapporten är vanliga planeringsåldrar för olika verksam-
heter inom en kommun och skiljer sig åt storleksmässigt mellan de olika åldersgrupperna. Utifrån ovanstå-
ende åldersindelning kommer den största procentuella ökningen fram till år 2025 ske för befolkningen 80 år 
och äldre. 

Tabell 1 nedan visar det beräknade antalet för varje åldersgrupp för varje prognosår mellan 2016 och 2025 
och tabell 2 visar förändringen varje prognosår. Tabell 3 på nästa sida visar den faktiska folkmängden 2015 
samt förändringen om fem år respektive tio år framåt i tiden.

Den närmaste femårsperioden (fram till år 2020) kommer åldersgruppen 13-15 år att ha den största 
procentuella ökningen och efter totalt tio år ligger ökningen på 28,6 procent eller 715 fler högstadieungdo-
mar än idag. Det är nästan lika hög procentuell ökning som den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, som 
beräknas öka med 29,3 procent eller nästan 1 500 personer fram till år 2025. 

Om man slår ihop alla åldrar i grundskolan, från sex år till och med 15 år, beräknas det enligt prognosen 
att vara mer än 1 000 fler barn i grundskolan om fem år och närmare 1 700 fler om tio år.

TABELL 1  BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSTADS KOMMUN 2016-2025 I  OLIKA ÅLDERSGRUPPER (FAKTISKT ANTAL FÖR 2015 
SAMT BERÄKNADE AVRUNDADE VÄRDEN FÖR PROGNOSÅREN)

 Utfall Prognos

Ålder 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0-åringar 1 024 1 015 1 035 1 060 1 080 1 105 1 125 1 140 1 150 1 165 1 175

1-5 år 4 916 4 955 5 010 5 045 5 140 5 220 5 295 5 390 5 485 5 570 5 645

6 år 983 995 975 1 020 980 1 010 1 035 1 030 1 050 1 070 1 085

7-9 år 2 797 2 870 2 910 2 985 3 020 3 005 3 040 3 055 3 110 3 145 3 180

10-12 år 2 640 2 715 2 870 2 875 2 950 2 985 3 060 3 095 3 080 3 115 3 130

13-15 år 2 498 2 565 2 605 2 770 2 840 2 995 3 000 3 070 3 105 3 180 3 215

16-18 år 2 587 2 605 2 595 2 610 2 680 2 720 2 870 2 940 3 080 3 085 3 150

19-24 år 8 951 8 840 8 815 8 785 8 835 8 890 8 905 9 010 9 070 9 210 9 330

25-39 år 17 816 18 185 18 480 18 780 19 040 19 270 19 465 19 700 19 970 20 195 20 410

40-64 år 27 116 27 240 27 295 27 380 27 500 27 645 27 760 27 915 28 050 28 255 28 530

65-79 år 12 996 13 170 13 445 13 665 13 825 14 005 14 240 14 325 14 370 14 345 14 285

80- år 4 921 5 000 5 055 5 135 5 230 5 320 5 425 5 610 5 835 6 100 6 365

Summa 89 245 90 165 91 095 92 100 93 120 94 160 95 215 96 275 97 350 98 425 99 505

TABELL 2  ÅRSVIS FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN ENLIGT PROGNOS 2016-2025 (AVRUNDADE VÄRDEN FÖR PROGNOSÅREN)

 Utfall Prognos          Förändring

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totalt i %

0-åringar 1 024 -10 20 25 20 20 20 15 15 10 10 150 14,6

1-5 år 4 916 40 55 30 95 80 75 95 95 85 75 730 14,8

6 år 983 15 -20 45 -40 35 25 -5 15 20 20 105 10,6

7-9 år 2 797 75 35 75 35 -20 35 20 50 35 35 380 13,7

10-12 år 2 640 75 155 5 75 35 75 35 -15 35 20 490 18,6

13-15 år 2 498 70 40 165 70 150 5 70 35 70 35 715 28,6

16-18 år 2 587 15 -5 15 70 40 150 70 140 5 65 565 21,8

19-24 år 8 951 -110 -25 -30 55 55 15 100 60 140 120 380 4,2

25-39 år 17 816 370 290 305 260 230 195 235 265 225 215 2 595 14,6

40-64 år 27 116 125 55 80 125 145 115 155 130 205 275 1 415 5,2

65-79 år 12 996 170 280 215 160 180 235 85 50 -25 -60 1 290 9,9

80- år 4 921 80 55 75 100 85 105 185 225 265 265 1 445 29,3

Summa 89 245 920 935 1 005 1 020 1 040 1 055 1 065 1 070 1 075 1 080 10 260 11,5
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DIAGRAM 2  ÅLDERSSTRUKTUR I  KARLSTADS KOMMUN 2015 OCH PROGNOS FÖR 2020 OCH 2025
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ÅLDER I ETTÅRSKLASSER

Utfall 2015 Prognos 2020 Prognos 2025

 Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna 16-18 år, beräknas öka något de närmaste åren och ha ökat med 5,2 
procent fram till år 2020 (135 personer), men ökningen beräknas bli desto större sett till hela tioårsperioden, 
en ökning med 21,8 procent eller 565 fler personer fram till år 2025. 

Antalet personer i studentåldrarna 19-24 år beräknas vara några färre om fem år men om tio år beräk-
nas de vara cirka 380 fler än idag. Om man slår ihop antalet äldre personer, från 65 år och uppåt, beräknas 
åldersgruppen 65+ bli 1 400 fler om fem år och 2 700 fler om tio år. 

Diagram 2 nedan visar åldersstrukturen för kommunen; antal personer för varje ålder (ettårsklasser) som det 
såg ut år 2015 (blå staplar) och hur det kan se ut år 2020 (orange linje) samt år 2025 (grå linje). 

TABELL 3  FOLKMÄNGD I  OLIKA ÅLDRAR 2015-12-31 OCH PROGNOSTISERAD FÖRÄNDRING ÅR 2020 OCH 2025  
(AVRUNDADE VÄRDEN FÖR PROGNOSÅREN)

Åldersklass  Folkmängd År 2020 förändring mot 2015 År 2025 förändring mot 2015 

  2015-12-31 i antal i procent i antal i procent

0-åringar 1 024 80 7,7 150 14,6

1-5 år 4 916 300 6,1 730 14,8

6 år 983 30 3,0 105 10,6

7-9 år 2 797 205 7,4 380 13,7

10-12 år 2 640 345 13,0 490 18,6

13-15 år 2 498 495 19,8 715 28,6

16-18 år 2 587 135 5,2 565 21,8

19-24 år 8 951 -60 -0,7 380 4,2

25-39 år 17 816 1 450 8,1 2 595 14,6

40-64 år 27 116 530 2,0 1 415 5,2

65-79 år 12 996 1 005 7,7 1 290 9,9

80- år 4 921 400 8,1 1 445 29,3

Summa 89 245 4 915 5,5 10 260 11,5
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DIAGRAM 3  UT VECKLING FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER I  KARLSTADS KOMMUN FRÅN 2006 TILL 2015 SAMT PROGNOS FÖR 2016-
2025

Diagram 3 nedan visar antalet personer i olika åldersgrupper. För varje åldersgrupp visas utvecklingen under 
en 20-årsperiod. Den mörka linjen i mitten av varje stapelgrupp visar det faktiska antalet år 2015. De to-
nade färgerna till vänster om den mörka linjen visar antalet personer historiskt sett för åldersgruppen, varje 
år från 2006 till 2014, och till höger visas den beräknade utvecklingen för varje år framåt i tiden enligt den 
senaste befolkningsprognosen 2016-2025.
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METODBESKRIVNING

I princip är det fyra grundläggande faktorer som påverkar hur befolkningen förändras till struktur och antal: 
inflyttning, utflyttning, födsel och död. Denna prognos utgår från den faktiska befolkningen den 31 de-
cember 2015. Därefter görs en framskrivning ett år i taget fram till 2025, samt antaganden om inflyttning, 
utflyttning, födslar och dödlighet. 

IN- OCH UTFLYTTNING
För det mesta bestäms antalet in- och utflyttare utifrån ett medelvärde av de tre eller fem senaste årens in- 
och utflyttning. I denna prognos har vi dock valt att använda 2015 års antal inflyttare som ett genomsnitt 
per år för att få en något ökad inflyttning i prognosen. Från 2018 och framåt har vi dessutom lagt på ytter-
ligare några personer. Detta för att vi dels ser en betydligt högre takt i bostadsbyggandet de närmaste åren 
jämfört med tidigare, dels med tanke på antalet asylsökande som finns inom kommunen (även om vi inte vet 
hur många som kommer att stanna). Dock använder vi ett treårssnitt av hur det sett ut under tidigare år när 
det gäller köns- och åldersfördelning på inflyttarna. 

Antalet invånare som antas flytta ut från kommunen beräknas genom utflyttarrisker (sannolikheten att 
flytta ut från kommunen för män och kvinnor i olika åldrar under ett år) och appliceras på befolkningen. 
Antalet utflyttare utgår från hur många som flyttade ut under 2015 och får fungera som ett medelvärde för 
utflyttning för varje år i prognosperioden. När det gäller köns- och åldersfördelning på utflyttarna är det 
medelvärdet av de tre senaste årens utflyttning som gäller precis som för inflyttning. 

Skulle vi använda tre- eller femårsmedelvärden för antalet inflyttare, skulle byggnationseffekten eller en 
eventuell ”asyleffekt” inte märkas över huvudtaget. 

FÖDSEL OCH DÖD
Hur många människor som dör beror på befolkningens ålders- och könssammansättning. Antalet avlidna 
beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker appliceras på befolkningen.

Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor i barnafödande åldrar som bor i kommunen och 
andelen kvinnor som föder barn. I demografitermer kallas detta åldersspecifika fruktsamhetstal, vilka anger 
antal födda barn per kvinna i en viss ålder.

I prognosen antas dödsriskerna och fruktsamhetstalen ligga på Karlstadsnivå men följa rikets utveckling 
enligt SCB:s riksprognos.

OSÄKERHETSFAKTORER I PROGNOSER
En prognos görs alltid utifrån den verklighet och den kunskap som finns när prognosen tas fram. Har det 
varit några goda år med hög befolkningstillväxt blir prognosen ofta positivare eftersom antagandena oftast 
bygger på de tre eller fem senaste årens faktiska utfall. När det varit stora variationer mellan olika år används 
ofta femårssnitt istället. 

Om situationen i samhället kraftigt förändras, till exempel när det gäller arbetslöshet, bostadspriser, 
familjepolitik, invandring eller ekonomiska konjunkturer, kan det få direkta återverkningar på framförallt 
flyttmönster och fruktsamhet. 

Flyttningarna är en av de svåraste komponenterna att prognostisera. Antalet in- och utflyttare påverkas av 
många faktorer. En faktor är bostadsbyggandet i kommunen. Dock räcker det inte alltid med att det finns 
en bostad för att flytta. Hur arbetsmarknaden ser ut har också stor betydelse. Som studentort har universi-
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tetets utbud och attraktivitet stor betydelse för befolkningsutvecklingen, särskilt i åldersgruppen 19-24 år. 
Fler eller färre studenter på Karlstads universitet kan få direkt genomslag på kommunens befolkningssiffror 
eftersom de flesta flyttningarna sker i 20-30 årsåldern.



Postadress: Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. Besöksadress: Tage Erlandergatan 8.
Tel: 054-540 00 00. Fax: 054-18 34 06. E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se
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