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Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft tre möten, Jönköping i november, Stockholm 
i april och Karlstad i augusti. Årets möten har bl a handlat om osäkerhet i prognoser, 
migrationsprognoser, fruktsamhetsprognoser, byggprognoser, uppdatering av TYKO och 
vilka nya möjligheter som ett lägenhetsregister kan ge utrymme för när det gäller 
prognosmodeller. 
 
I samarbete med SCB har prognosgruppen gjort en översyn av det underlagsmaterial för 
befolkningsprognoser som kallas TYKO. Den nuvarande TYKO-klassificeringen som 
används gjordes 1998 av Svenska kommunförbundet och Föreningen för kommunal statistik 
och planering (KSP). SCB har därefter fungerat som producent av årligen uppdaterat TYKO-
material. Eftersom klassificeringen r mer än tio år gammal har det varit aktuellt med en 
översyn och en nygruppering av TYKO. Projektet föreslår att man bibehåller nuvarande kod 
med diverse justeringar i gränser mellan och sammanslagning av vissa grupper. Med de 
program, metodik och arbetsdokument projektet producerat kan man kontinuerligt kontrollera 
de TYKO-grupper som används, exempelvis inför varje produktionsår. Rapporten går att 
finna på ww.ksp.se under verksamhet>arbetsgrupper>prognosgruppen 
 
I samband med prognosgruppens möte i Jönköping var Johan Klaesson, docent i 
nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping inbjuden för att berätta om 
sina studier kring tillgänglighet och tillväxt. Resultaten från hans forskning tyder på att 
sambandet mellan en LA-regions storlek och befolkningstillväxt ökar. Förklaringen är att vi 
blir allt mer specialiserade och tjänste & service sektorn ökar. I dessa branscher krävs möten 
och omgivningen/regionen blir viktigare. Johan definierar tillgängligheten som summan av 
omgivande kommuner gånger motståndet/friktionen att pendla. Förutom samband mellan 
tillgänglighet och befolkningstillväxt har Johan även sett samband med ekonomiska 
indikatorer som BRP, lönenivåer etc. 
 
Lotta Person, SCB, var inbjuden till mötet i Stockholm och berättade om SCB:s 
prognosmodell för barnafödandet i den nationella prognosen. För innevarande år är prognosen 
till stort baserad på förlossningsprognoser från mödravården. På kort sikt tas hansyn till 
konjunkturberoende variationer. För de långsiktiga prognoserna analyseras paritet och hur 
barnlösheten utvecklas framöver. Långsiktigt antas TFR röra sig från dagens 1,98 ner till 1,82. 
Detta antar en fortsatt ökning av andelen barnlösa. Senaste två åren verkar peka på att 



ökningen av andelen barnlösa avtagit och Lotta flaggar för att det långsiktiga antagandet 
kommer revideras i nästa prognosomgång. 
 
Prognosgruppen planerar att hålla en temadag kring befolkningsprognoser i Stockholm den 8 
november år 2011. Prognosgruppen har ordnat liknande temadagar som varit välbesökta 
(Örebro 2006 och Stockholm 2008). Årets temadag sker liksom förra gången i samarbete med 
SKL som upplåter sina lokaler till självkostnadspris. Konferensavgiften beräknas hamna på 
600kr och då ingår lokal, mat, namnskyltar e.t.c. Inbjudan och program skickas ut i slutet av 
september. 
 
Under året har Magnus Forslund Västerås och Michael Franzen SCB lämnat gruppen. Anders 
Karlsson SCB, Camilla Eriksson SKL och Susanne Eriksson Kalmar har tillkommit under 
året. 
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