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Minnesanteckningar prognosgruppen 

 

Tid: Torsdag 24 januari 2019, kl. 10.00–16.00 

Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm 

 

Swecos arbete med befolkningsprognoser 
Christian Skarman och Frida Saarinen på Sweco redogör för Demos, hur de arbetar med 

prognosmetoder, modeller och verktyg samt nybyggnadsantaganden. 

 

När det gäller Demos kommer Sweco fortsättningsvis att erbjuda: 

- Grundkurser i Demos och Demografen vår och höst 

- Avancerade kurser för Demosanvändare med tips och trix 

- Riksregistret för Demografen i februari 

- Filer för inläggning av nya riksprognosen då SCB är klara med den 

- Uppdrag som gäller allt från support på några timmar till att ta fram hela prognoser 

- Kortare supportfrågor som bakas in i priset för riksprognosen 

 

Sweco tar inte ansvar för det tekniska med installation och kompabilitet med nya versioner i 

Windows men hjälper till att svara på frågor så gott dom kan. 

 

WSP:s arbete med befolkningsprognoser 
Lars Berglund från WSP redogör för deras arbete med befolkningsprognoser. Dels 

prognoserna i sig, dels vad de har för ytterligare tjänster med anknytning till prognoser. 

 

Nytt från SCB 
Lo informerar om senaste nytt från SCB med koppling till befolkningsstatistik, 

prognosunderlag och prognossystem. Hon går vidare med att undersöka möjligheterna med att 

erbjuda ett prognossystem och frivilliga i prognosgruppen kommer att fungera som testpiloter 

senare under året. 

 
Statisticons arbete med befolkningsprognoser 
Mats Forsberg, Anna Carlsund och Jonatan Zakrisson, Statisticon redogör för deras arbete 

med befolkningsprognoser. Dels prognoserna i sig, dels vad de har för ytterligare tjänster med 
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anknytning till prognoser, bl.a. socioekonomiska analyser där de har utvecklat metoden 

SEKOM. 

 
Övriga frågor 
Samtliga i gruppen har getts möjlighet att testa en demo från Bizone kring deras 

prognossystem och presentationsverktyg. Andreas återkopplar till företaget med gruppens syn 

på systemet. 

 

Visualiseringsgruppen anordnar en visualiseringsdag den 3 maj. 

 

Nästa möte med prognosgruppen blir 10 juni i Göteborg. Lutz står som värd. 

 

/Andreas 
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