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Inledning och nytt från SCB 
Efter vissa tågförseningar hälsar Lo oss välkomna till Örebro och informerar om senaste nytt 

från SCB med koppling till befolkningsstatistik och prognosunderlag: 

 

 Det kommer gå att beställa hushållkvoter i Propak från och med 2017.  

 En tabell efter hushåll efter yngsta barnet kommer att tas fram. 

 En ny tabell över inskrivna asylsökande kommer att tas fram. 

 Rapport om flyttmönster bland utrikes födda inom landet är på gång, släpps i 

december. 

 21 februari 2017 släpps befolkningsstatistiken för 2016.  

 

Tjejerna drar och killarna blir kvar? 
Mats Lundmark, professor i kulturgeograf från Örebro universitet berättar om sin forskning 

kring Bergslagsregionens utveckling, där han bland annat har undersökt könsskillnader i 

utflyttning bland ungdomar. 

 

I studien har han följt samtliga ungdomar 16-18 år mellan 1990 och 2008 genom en 

longitudinell studie på individnivå. Innehåller Värmland, Örebro, Västmanland och Dalarna. 

Utgår från mål 2-området. Efter 18 år det ungefär 56 procent av männen och 53 procent av 

kvinnorna som bor kvar. Alltså ett ”gap” på tre procentenheter mellan kvinnor och män 18 år 

senare, vilket inte är en speciellt stor skillnad och visar att det delvis är en myt att tjejerna drar 

och killarna blir kvar. 

 

Kvinnorna bryter inte mot traditionella yrkesvalen när de flyttar. De har ungefär samma 

yrkesinriktningar. När det gäller männen är det dock tvärtom. De som flyttar har helt andra 

yrkesinriktningar än de som blir kvar. När det gäller övergång till högskolan finns det en 

grannskapseffekt/smittoeffekt, man gör som de kompisar som man har närmast. 
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Övertäckning i Registret över totalbefolkning 
Tor Bengtsson och Karin Wegfors vid SCB:s registerenhet går övergripande igenom RTB 

samt presenterar uppgifter från rapporten Övertäckning i Registret över totalbefolkningen. De 

går dessutom in på Skatteverkets avregistreringar av personer med tillfälliga 

uppehållstillstånd. 

 

Övertäckning i RTB avser personer som förekommer i registren men inte borde göra det. Den 

vanligaste orsaken till att en person tillhör övertäckningen är att hen flyttar utomlands utan att 

anmäla till folkbokföringen. Övertäckningen är normalt sett av liten betydelse för statistik 

avseende riket, men kan få större konsekvenser för speciella redovisningsgrupper. 

 

Övertäckningen uppgår till närmare 70 000 personer i Sverige. De som tillhör övertäckningen 

förändras dock ständigt. Efter sex år är det bara tio procent som är kvar i övertäckningen. 

 

När det gäller Skatteverkets folkbokföringskontroll utifrån personer med tillfälliga 

uppehållstillstånd som pågick hösten 2014 och 2015 landade det i att det var 13 500 personer 

som var intressanta att undersöka. Nästan hälften var studerande. Det var ungefär 90 procent 

som ledde till ändrad folkbokföring, 10 procent var korrekta. Många gick inte alls att få tag i, 

så många registrerades till ”okänt land”.  

 
Befolkningsprognosprogramvara 
Diskussion om vad det finns för befolkningsprognosprogramvara att använda och den 

osäkerhet som finns kring Demos fortlevnad. Blandad information har getts från Visma om 

vad som kommer att hända med Demos.  

 

Kortsiktigt är det viktigt att Demos finns kvar. Långsiktigt är det av intresse att se vad det 

finns för alternativ. Diskussion om det går att utveckla något själva alternativt vad det finns 

för system i andra länder och då särskilt våra grannländer. Där lyftes särskilt Danmark fram 

som intressanta och förslag om att besöka landet i samband med kommande Helsingborgs 

möte och att det då kan bli en kortare studieresa. 

 

(Efter mötet har det framkommit att Demos kommer att finnas kvar, där Visma står för själva 

programvaran och Sweco för kundstöd, utbildning och konsultarbete kring Demos. Sweco vill 

även träffa prognosgruppen i januari/februari för att få in synpunkter om systemet, därav blir 

nästa möte i Stockholm.) 

 
Utvärdering av temadagen 
Punkten utgick på grund av tidsbrist. Behandlas vid nästa möte i stället. 

 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

 

/Andreas Zeidlitz 
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