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Abstract 

Swedish municipalities vary in size and they are differently vulnerable in regards 

to alterations and development. During the years 1993-2013 the population 

decreased in 161 of the 290 municipalities, and the following question leads us to 

the investigated problem: What is the source of the decreased population, and what 

are the consequences? The thesis restricts the research objects into three 

municipalities, selected from different geographical regions. Västervik is chosen 

object from Götaland, Fagersta from Svealand and Arjeplog from Norrland.  The 

dependent structure of the decreasing population size is analysed by estimating 

ARIMA-models. The thesis further clarifies what the source is to the negative 

development and the skewed distribution of age within the municipalities. Results 

states that the amount of births are too few in relation to amount of deaths, and 

also that the frequency of those who are moving in to the municipalities are not 

more than those who move out.  When such patterns are consistent for a long time, 

it results in decreasing population, which further leads to a reduced tax base that 

challenge the foundations of the social structure and the welfare structure. 

 

Given that the demographical structure has an impact on the municipalities 

prerequisites, the stream of refugees which reached Sweden in 2014 might be 

considered as a solution to the problem of decreasing populations. Except ethical 

aspects, one reason to integrate people with preferable age distribution is that they 

might balance up the skew demographic structure, which also generate a greater 

tax assessment for the municipalities. This thesis concludes that the stream of 

refugees has not changed the demographical structures significant in year 2015, 

but these people will most likely contribute to develop an evenly age distribution. 

The conclusion is that the recently arrived refugees might be a solution to the 

decreasing population for the majority of the municipalities. However, the 

economic growth might not increase in the same positive direction, since the 

presumption for a successful integration of refugees are labour-opportunities.  
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1 Inledning 

I medierna alarmeras det frekvent om den uttunnande befolkningen i Sveriges 

kommuner (Näringsliv, 2011). Skatteintäkterna minskar och i vissa fall har 

kommunerna inte möjlighet att bidra med skolbussar (Petterson, 2014). Effekten 

av att unga invånare på glesbygden inte har möjlighet att ta sig till utbildning är 

en uppenbar brist i ett välfärdssystem. Möjligheterna försämras och efterfrågan på 

ett liv i storstäderna ökar (Regeringskansliet, 2015).  Det kan möjligen vara en 

utveckling som kan förstås naturlig, men är konsekvenserna försvarbara inför 

medborgarnas möjligheter till självförverkligande?  

 

Befolkningen i flertalet kommuner är av minskande karaktär och följderna blir en 

snedvriden åldersfördelning (Regeringskansliet, 2015). I relation till det faktumet 

har Sverige de senaste åren ställts inför nya politiska utmaningar gällande 

flyktingströmningen som eskalerade år 2014. Agendan är formulerad: det är en 

utmaning för Sverige att ta emot flyktingar och i slutet av år 2015 beslöt 

regeringen Löfven att införa gränskontroller med anledning av att dämpa 

flyktingströmningen (Regeringskansliet, 2016). Orsakerna till detta är ingenting 

som diskuteras närmre, men det kan tyckas märkligt från ett demografiskt 

perspektiv då kommunerna är i behov av en tillströmning av folk i gynnsam 

åldersfördelning som kan utgöra en möjlighet att bidra till bl.a. högre 

skatteintäkter. Debatten känns stundtals motsägelsefull men relationen 

avfolkning-invandring är inte uppenbar.  

 

Således är det av intresse att studera kommunernas befolkningsutveckling över tid 

för att se vad som givit upphov till den situation de befinner sig i idag och för att 

försöka förstå hur utvecklingen kan ta sig i uttryck i framtiden. Det är även av 

relevans att studera utvecklingen för att få en ökad förståelse om internationell 

inflyttning kan vara en lösning på den rådande demografiska utmaningen.  

2 Syfte och frågeställning 

Oavsett land eller kultur, demografi är inget konstant. Warren Thompson 

teoretiserade 1929 att folk förflyttar sig, skaffar barn, åldras och arbetar beroende 

av samhällsutveckling (Kirk, 1996). Rörligheten är idag stor, familjebildningen har 

påverkats drastiskt av politiska reformer och industrialisering, vi blir äldre och 

möjlighet till arbete påverkas av konjunkturer och generella 

omvärldsförhållanden. Sveriges kommuner utgör inga undantag från demografiska 

förändringar, men en relevant fråga är vilken riktning utvecklingen tagit och vilka 

konsekvenserna har blivit för vårt glesbebodda land. Denna uppsats ämnar till att 

klargöra hur befolkningsstrukturerna ser ut i Sveriges kommuner, vad som givit 

upphov till nuvarande situation och vilka utmaningar således följer. 
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Frågeställningen lyder: Hur har svenska kommuners demografi utvecklats sedan 

år 1993, med avseende på nativitet, mortalitet, utflyttning, inflyttning och andel i 

förvärvsålder?  

Givet att kommuner är av minskande storlek, är det möjligt att kompensera 

befolkningsunderskott med internationell inflyttning?  

3 Avgränsning 

För att kunna möjliggöra en analys av befolkning- och resursutvecklingen i 

Sveriges kommuner i uppsatsformat är det lämpligt att avgränsa sig till att 

studera ett fåtal. Därmed delas Sverige in i tre landsdelar, Svealand, Götaland och 

Norrland med avsikten att välja tre kommuner från vardera landsdel. Utifrån den 

indelningen ställs kommunernas innehavande medelålder upp i numerisk ordning 

och de kommuner som är placerade i tredje kvartilen utgör valet av observation. 

Anledningen till att utse kommun utifrån den tredje kvartilen är för att studera en 

kommun med hög medelålder, men inte alltför hög då det inte är lönsamt att 

studera ett fall som utgör sig för att vara mer extremt. Analysen av kommunerna 

har ambitionen att identifiera en övergripande förståelse för effekterna av en 

åldrande befolkning. För att analysen ska vara övergripande för flera fall så krävs 

det att den är generaliserbar. Därmed är det inte av relevans att studera en 

kommun innehavandes en alltför hög medelålder, då det skulle vara ett extremfall. 

Motiveringen att studera tre kommuner valda utifrån geografiskt läge är för att 

undersöka om det finns gemensamma faktorer och liknande resultat oberoende av 

placering.  

 

Tiden som studeras är åren 1993-2013, med anledning för att inte fokusera på 

företeelser allt för långt bak i tiden som kan ha en orimlig påverkan på 

skattningarna. En 21-års period kan dock anses vara ett vagt urval vid tillämpning 

av tidsseriemodellering, men denna studie värderar rimliga resultat i förhållande 

till den situationen vi befinner oss idag, än snedvridna tolkningar som är 

påverkade av incidenter långt bak i tiden. Avgränsar även tidsintervallet till 

slutåret 2013 med anledning för att se hur utvecklingen har tagit sig i uttryck 

oberoende av flyktingströmningar.  

4 Data 

Uppsatsen grundar sin analys på datamaterial från Statistiska centralbyråns 

(SCB:s) statistikdatabas. Befolkningsstatistiken utgår från skatteverkets uppgifter 

om de folkbokförda i Sverige. Data specificerar antal döda, födda, invånarantal, 

inflyttning samt utflyttning i de specifika kommunerna indelat i kön och ålder för 

de studerade åren 1993-2013. Inflyttning studeras även mer ingående för att 

analysera det eventuella trendbrottet av invånarantal från och med 2010. Andreas 

Raneke och Lena Lundkvist vid SCB’s befolkning och prognosinstitut har tagit 



 3 

fram aggregerade data gällande inflyttning till kommunerna specificerat med 

indelning på var de inflyttade kommit från, Sverige/Norden/EU utom norden/Utom 

EU. Deras hjälpsamhet har möjliggjort en större del av analysarbetet och för det är 

jag mycket tacksam.  

 

5. Metod 

 
I detta avsnitt diskuteras vilket upplägg och tillvägagångssätt som tillämpats för 

att fullfölja en analys av identifierad problemformulering.  

5.1 Generell struktur 

Inledningsvis studeras deskriptiv statistik som redogör för vilka av Sveriges 290 

kommuner som har en negativ befolkningsutveckling (läs: minskat invånarantal) i 

tidsperioden 1993 till 2013. Därefter analyseras utvecklingen för nativitet, 

mortalitet, utflyttning/inflyttning, skatteansats i kommunerna med tillämpning av 

ARIMA-modeller, med avsikten att studera om beroendestruktur föreligger. De 

skattade modellerna jämförs sedan med grannkommunernas 

befolkningsstrukturer för att se om utvecklingen innehar samma 

karaktärsmönster. Om de skattade parametrarna för grannkommunerna befinner 

sig inom intervallet för parametrarna hos ursprungskommunerna anses de vara av 

mer lika karaktär.  

 

Därefter studeras utvecklingen av befolkningsstrukturen från år 2010 till 2015 

med anledning för att se om internationell invandring har påverkat kommunernas 

demografiska strukturer.  

 

I en avslutande del av analysen tillämpas en matrisframräkning för att studera 

hur befolkningsstrukturerna i kommunerna hypotetiskt kan se ut år 2035, med 

hänsyn till resultaten från de framtagna modellerna samt den deskriptiva 

statistiken.  

.  

5.2 Reproduktion 

Hur många barn som föds per kvinna i fertil ålder 15-45 år benämns som 

fruktsamhetstal. Vid studie av fruktsamhetstal så tillämpas formeln:  

 𝑓𝑥 =
𝐹𝑥

(𝐾𝑥 + 𝐾𝑥−1)/2
 (1) 

 

𝑓𝑥 = Antal barn som föds per kvinna i angiven fertilitetsålder x 

𝐹𝑥 = Antal barn som föds givet mammans ålder x 

𝐾𝑥 = Antal kvinnor i den givna fertilitetsåldern x 
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Eftersom moderns ålder är beräknad vid årets slut så studeras medelfolkmängden 

efter födelseår. Det betyder att antalet i en viss given ålder, exempelvis 15 år, 

beräknas som antal 14 åringar 31/12 år t-1 adderat med antal 15-åringar 31/12 år t 

delat med två (Statistiska Centralbyrån, 2011).  

 

Det summerade fruktsamhetstalet (Total Fertility Rate, TFR) skattas med följande 

formel (Statistiska Centralbyrån, 2011): 

 𝑇𝐹𝑅 = ∑ 𝑓𝑥

45

𝑥=15

 (2) 

 

För att studera hur många barn som behövs födas för att befolkningen ska 

reproducera sig själv, tillämpas följande beteckningar och formler: 

 

𝐷𝑡 = Hur många som dör år t 

𝐹𝑡 = Hur många som föds år t 

𝑌𝑡 = Kvot mellan hur många som dör dividerat med hur många som föds  

 𝑌𝑡 =
𝐷𝑡

𝐹𝑡
 (3) 

 

Medelvärdet av kvoten mellan hur många som dör i förhållande till hur många 

som föds: 

 �̅� =
∑ 𝑌𝑡

2013
𝑡=1993

21
   (4) 

 

På samma sätt skrivs medelvärdet av hur många det är som föds:  

 𝐹 =
∑ 𝐹𝑡

2013
𝑡=1993

21
 (5) 

 

Om det i genomsnitt föds 𝐹 barn per år, och döds/födelsekvoten per år i genomsnitt 

är �̅� så skulle det behövas födas 

 𝑋 = �̅� ∙ 𝐹 (6) 

barn per år, för att döds/födelsekvoten skulle bli ett. Denna storhet kan användas 

för att bedöma hur stor nativiteten i en kommun skulle behöva vara för att få 

jämvikt mellan antalet som föds och antalet som dör.  

5.3 Framräkning för befolkningsstruktur 2035  

Vid enkel framräkning tillämpas beteckningen 𝐵𝑥
𝑡, som indikerar antalet barn som 

fötts av en x-årig kvinna år 𝑡. Beräkning av den summerade fruktsamhet så 

tillämpas formel (2) över åren 1993-2015 med ett års indelning på mödrarna. För 

att skatta ett snitt över fruktsamhetstalet under åren 1993-2015 så studeras 

följande:  
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 𝑓𝑥 = ∑
𝐵𝑥

𝑡

(𝐾𝑥
𝑡 + 𝐾𝑥−1

𝑡 )/2

2015

𝑡=1993

/23 (7) 

  

Mortalitet studeras också i termer av ett snitt mellan åren 1993-2015 då antalet 

döda med given ålder vid årets slut summeras över de studerade åren och 

divideras sedan med antalet personer i samma ålderskategori. På så sätt skattas 

en sannolikhet,  𝐷𝑥
𝑡  ,  att dö vid den givna åldern om man uppnått denna. Sedan 

subtraheras sannolikheten för bortgång från 1, för att studera sannolikheten att 

överleva. 

 𝐿𝑥
𝑡 = 1 − 𝐷𝑥

𝑡    (8) 

 

Vid framräkning så skattas befolkningen uppdelat i kön och ålder vid år t+1.  

 𝐵𝑥
𝑡+1 = 𝐵𝑥

𝑡 ∙ 𝐿𝑥+1 (9) 

 

Det möjliggör sedan en skattning av antalet födda året 𝑡 + 1 av kvinnor med ålder 

𝑥: 

 𝐹𝑥
𝑡+1 = 𝐾𝑥

𝑡+1 ∙ 𝑓𝑥  (10) 

Antalet i den yngsta ålderskategorin år t+1 blir då 

 ∑ 𝐹𝑥
𝑡+1

45

𝑥=15

 (11) 

 

Med de redovisade formlerna är det således möjligt att skatta fram 

befolkningsstrukturen för år 2035. 

6. Teori 

6.1 Tidsserieanalys 

Tidsserieanalys är en metod som tillämpas för att studera data som ligger i 

kronologisk ordning i tiden. Det kan antingen tillämpas i syfte att studera 

samband mellan variabler över tid eller för att prognostisera framtida värden 

(Stock & Watson, 2011). Denna uppsats syftar till att studera 

befolkningsutvecklingen, bakomliggande orsaker (vilket även kan förstås som en 

fråga om kausalitet) samt den kommande utvecklingen och vilka utmaningar 

kommunerna således står inför.  

 

Vid studie av tidsserier benämns indelningen av tid som laggar. Variabeln X 

(exempelvis befolkning), vid tiden t kan vara en utveckling av föregående värde t-1. 

Index t är därmed ett index av tid (Stock & Watson, 2011).  
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6.2 Antaganden för modellering 

För att kunna möjliggöra en prognos krävs det att utvecklingen av data är (svagt) 

stationär, dvs att det inte finns någon underliggande trend eller säsongsberoende 

som kan prognostiseras på ett orimligt sätt och få en statistisk osäkerhet i 

inferensen. För att en tidsserie ska förstås som stationär krävs det att väntevärdet 

och variansen är konstant över tid samt att autokovariansen enbart få bero på de 

olika tidslaggen. Det kan förstås med följande ekvationer: 

 𝐸(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡−1) = 𝐸(𝑋𝑡−2) = 𝜇 (12) 

 

 𝐸(𝑋𝑡 − 𝜇)2 = 𝐸(𝑋𝑡−1 − 𝜇)2 = 𝐸(𝑋𝑡−2 − 𝜇)2 = 𝜎2 (13) 

 

 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇)(𝑋𝑡−𝑖 − 𝜇)] = 𝐸[(𝑋𝑡−1 − 𝜇)(𝑋𝑡−𝑖−1 − 𝜇)] = 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑖)  (14) 

 

Data studeras först grafiskt för att se om det finns någon tydlig trend- eller 

säsongsberoende. Vidare så studeras dess residualer för att utesluta risken för 

heteroskedasticitet (Crayer & Chan, 2008), vilket diskuteras närmare i 

nästkommande avsnitt.  

6.3 Modellering av tidsserie 

I den demografiska analysen tillämpas autoregressiva- och glidande medelvärdes-

modeller med avsikten att studera om det finns någon beroendestruktur i 

barnafödande, inflyttning, utflyttning, arbetslöshet, etc. Mothypotesen till att det 

skulle föreligga en beroendestruktur är att tidserien karakteriseras av vitt brus 

dvs slumpmässiga tal som inte kan studeras som en effekt av tidigare värden. För 

att undersöka om enbart slump föreligger i tidsserierna så tillämpas Ljung-Box 

test vilket testar huruvida det är möjligt att acceptera hypotesen om 

oberoendestruktur eller inte.  

 

6.3.1 Autoregressiv process  

 

En AR(p)-process karakteriseras av följande formel:  

 𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡  (15) 

 

Variabeln 𝑥𝑡 är en linjärkombination av p tidigare värden. Värdet av 𝑥𝑡 kan 

därmed förstås genom att skatta konstanten 𝜙𝑖 som multipliceras för värdena x i 

tidslagg 𝑡 − 𝑖 med påverkan av slumptermen 𝑒𝑡. Det studerade värdet är därmed 

en skattning av dess tidigare värden i tidsserien och kan även förstås som linjär 

regression. Beroendestrukturen ligger i index t, tiden, och upphör inte efter 

tidslagg p. För att AR(p)-processen ska kunna vara stationär så krävs det att 
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𝜙1, … , 𝜙𝑝 uppfyller vissa villkor. Om processen uppfyller de kriterier så har 

händelser långt bak i tiden en minskande påverkan på nutida värden vilket är 

önskvärt för ett trovärdigt resultat. Om processen inte hade varit stationär och 

parametrarna skulle skattas utifrån att tidsserien karakteriseras av en stark 

positiv (eller negativ) utveckling så skulle prediktionerna ha direkt påverkats i 

samma riktning (Crayer & Chan, 2008). 

 

Skattning av parametrarna 𝜙1, . . . , 𝜙𝑝 görs med hjälp av maximum-likelihood (ML) 

metoden eller minsta-kvadrat (MK) metoden. ML och MK’s olika metoder är 

fördelaktiga från olika perspektiv. ML maximerar trolighetsfunktionen av de 

skattade parametrarna men gör ett grundantagande att data är normalfördelat. 

När fallet inte är sådant kommer variansen i parametrarna skattas högt och blir 

därmed inte en tillförlitlig skattning. MK metoden verkar för att minimera 

avvikelserna i punktskattningen och kan därmed vara fördelaktig om det finns en 

stor variation i data (Crayer & Chan, 2008). Valet av skattning görs därmed med 

utgångspunkten för hur data varierar.  

 

Via skattning av 𝜙 är det möjligt att studera korrelationen mellan varje 

observation i tidsperioden. För att understryka att processen inte är beroende av 

slumptermer är det vidare intressant att studera fördelning hos slumptermen 𝑒𝑡. 

Det görs exempelvis med hjälp av histogram och QQ-plot som visar ifall 

residualerna är normalfördelade. Föreligger att slumptermer är normalfördelade 

så accepteras hypotesen om oberoendestruktur (Crayer & Chan, 2008).   

 

6.3.2 Glidande medelvärdeprocess 

 

En MA(q)-process beskriver beroendestrukturen i störningstermen i en tidsserie. 

Likt en AR(p)- process kan detta också förstås som en linjär regression där tidigare 

värde har en inverkan på nästkommande. En MA(q)-process karakteriseras med 

följande ekvation: 

 𝑥𝑡 = 𝜃1𝑒𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞 + 𝑒𝑡  (16) 

 

För att en MA(q)-process ska vara stationär så krävs det att den är inverterbar till 

en AR(p)-process, vilket menas med att 𝜃𝑖 < 1 (Crayer & Chan, 2008). Skattning av 

parametrarna 𝜃1, . . . , 𝜃𝑞 görs på liknande sätt som i en AR(p)-process med ML eller 

MK metoden. 

6.3.3 Autoregressiv- glidande medelvärdes modell 

 

En metod som visat sig fördelaktig vid praktiska tillämpningar är kombinationen 

av MA(q)- och AR(p)-processer, benämnt ARMA-process som beskriver företeelse 𝑥 

i tidslagg 𝑡 med följande formel: 

 𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜃1𝑒𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞 + 𝑒𝑡  (17) 
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För att tidsserien ska inneha en struktur av ARMA-process krävs det att 𝜙1 ≠ 𝜃1. 

Om det inte skulle vara fallet utgör sig processen för att vara vitt-brus.  

 

ARIMA-process består av en AR-komponent, en MA-komponent och en 

integrerings-term, vilket indikerar på att värdena har blivit ersatta med 

skillnaden mellan värdena i form av en differentiering. Differentiering behövs 

integreras i modellen för att kunna möjliggöra en fullständig prognos eller 

skattning. Det görs med fördel om tidsserien inte är stationär (Crayer & Chan, 

2008).  

 

6.3.4 Val av ARIMA-modell 

 

För att undersöka om det föreligger någon beroendestruktur eller om data utgörs 

av vitt brus studeras autokorrelationen i tidsserien. Autokorrelation indikerar 

beroendet för ett tidslagg med hänsyn till dess föregående, och uttrycks följande: 

 𝐴𝐶(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑖) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑖)

√𝑉(𝑋𝑡)𝑉(𝑋𝑡−𝑖)
 (18) 

 

Autokorrelationen visas grafiskt och indikerar hur stark beroendet är över tid. Om 

linjerna avtar långsamt är det en indikation på en tydlig beroendestruktur och 

troligtvis föreligger en AR(p)-modell, medan korta linjer som inte är signifikanta är 

ett fall för vitt brus. En MA(q)-modell tar sig i uttryck av snabbt avtagande 

signifikanta linjer vid studie av autokorrelation. Vidare undersöks den partiella 

autokorrelationen. Partiell autokorrelation undersöker autokorrelationen mellan 

𝑋𝑡 och Xt−h efter rensning av linjärt beroende av 𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋𝑡−ℎ+1, och kan 

beskrivas följande: 

 𝑃𝐴𝐶(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑖) = 𝐴𝐶(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑖|𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … 𝑋𝑡−𝑖+1)  (19) 

 

En visuell granskning av PACF gör det möjligt att avgöra vilken ordning (p), en AR 

modell har, då p-antal linjer är signifikanta. Om linjerna i en partiell 

autokorrelation är avtagande är tidsserien en MA(q)-modell (Crayer & Chan, 

2008).  

 

För att vidare bestämma ordningen på modellen krävs det ytterligare analys för 

att säkerställa frånvaro av beroende i residualerna. Det görs med tillämpning av 

autokorrelationsfunktion samt Ljung-Box test på residualerna. Om de korrelerar 

krävs det att ytterligare parameter inkluderas. Givet att residualerna är 

okorrelerade undersöks det vidare om parametrarna är signifikant skilt från noll. 

Är parametrarna signifikanta på en 5% nivå accepteras modellen (Crayer & Chan, 

2008).  
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Val av ARIMA-modell görs med följande metod: 

 

 
 

Vid jämförande analyser, då hänsyn tas till de studerade kommunernas 

grannkommuner, visas korskorrelationen mellan tidsserierna vilket benämns som 

cross-correlation function (CCF). Metoden för CCF förtydligar hur mycket de olika 

tidslaggen i de två studerade tidsserierna korrelerar. Linjerna indikerar hur starkt 

de korrelerar. Utgör linjerna ett jämt varierande mönster föreligger samvariation 

mellan de två olika tidsserierna (Crayer & Chan, 2008).  

6.4 Test 

Ljung-Box test anger ifall autokorrelation i tidsserien är skilt från noll. Testet 

undersöker om det föreligger en generell slumpmässighet och inte enbart i varje 

enskilt tidslagg. Hypotesen för testet ställs upp likt följande: 

 

𝐻0 = 𝐷𝑎𝑡𝑎 ä𝑟 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡 

𝐻1 = 𝐷𝑎𝑡𝑎 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡, 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Teststorheten är: 

 𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛−𝑘
ℎ
𝑘=1    (20) 

 

n= stickprovsstorlek 

𝜌�̂�= Autokorrelationen i lagg k 

h= antalet tidslaggar som studeras.  

 

Testkvantiteten följer approximativt en 𝜒(ℎ)
2 -fördelning om 𝐻0 är sann (Crayer & 

Chan, 2008). 

 

Studera 

tidseriens ACF & 
PACF grafiskt

Är 
medelvärdet 
stationärt?

Transformera 
data

Val av modell
Skattning av 

parametervärden

Nej

Ja

Uteslut 
parameter

Lägg till 
parameter

Modifiera modell

Är 
residualerna 
okorrelerade? Ja

Prognos

Är 
parameterna 

signifikanta?

Ja

Nej

Nej
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6.5 Kulturgeografi 

Som nämnt i metodavsnittet kommer uppsatsen verka för ett generaliserbart 

resultat och därmed studeras och jämförs grannkommunernas 

befolkningsstruktur. Jane Jacobs (Henrikson, 2005), menade på att villkoret för ett 

starkt centrum grundar sig i ett tätt nätverk av människor och verksamheter. 

Viktiga stads funktioner lyfts fram såsom tät befolkning av blandade åldrar, 

bostäder och näring. De olika komponenterna utgör möjligheter för varandra. 

Städer har vuxit fram i behovet att minska konstaderna för transporter och 

transaktioner. Kommunernas framväxt kan därmed härledas från behovet av att 

decentralisera makten till de städer som vuxit fram i mån om befolkningstäthet.  

Att jämföra kommuner är därmed av relevans då de är skapta av samma syfte. 

7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av metodtillämpningar på datamaterial med 

tillhörande analys.  

7.1 Demografiska förutsättningar 

7.1.1 Val av kommuner 

Med loop-metod skattas det fram att 161 kommuner av 290 har en signifikant 

negativ befolkningsutveckling (se tabell 1). Svealand och Norrland har vardera 47 

kommuner med en minskande magnitud av befolkning. I Götaland infinner sig det 

negativa linjära sambandet i 67 kommuner. Därmed skattas 55% av Sveriges 

kommuner till att ha ett minskande befolkningsantal. En negativ 

befolkningsutveckling kan orsakas av att allt färre människor föds och att 

människor flyttar ut från kommunerna. En naturlig konsekvens är således att 

medelåldern i kommunerna blir högre. Vidare studeras därför medelåldern för 

kommunerna som har en negativ befolkningsutveckling med avgränsning på län. 

Resultatet är att medianvärden för de olika medelåldrarna är högst i Norrland, 

näst Svealand och lägst medelålder har Götaland. 
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Götaland     Svealand   Norrland   

Alvesta Karlsborg Tarnemo Arboga Ljusnarsberg Arjeplog Nordmaling 

Aneby Kinda Tibro Arvika Ludvika Arvidsjaur Norsjö 

Bengtsfors Laxå Tidaholm Askersund Malung-sälen Berg Ockelbo 

Borgholm Lessbo Tingsryd Avesta Mora Bjurholm Ovanåker 

Boxholm Lysekil Torsås Degerfors Munkfors Boden Pajala 

Dals-ed Mariestad Töreboda Eda Nora Bollnäs Ragunda 

Lilla Edet Markaryd Uppvidinge Fagersta Norberg bräcke Robertsfors 

Eksjö Mellerud Vadstena Flen Orsa Dorotea Sandviken 

Emmaboda Motala Valdemarsvik Filipstad Oxelösund Gällivare Sollefteå 

Essunga Mullsjö Vara Forshaga Rättvik Haparanda Sorsele 

Finspång Munkedal Vetlanda Gagnef Sala Hofors Storuman 

Färgelanda Mönsterås Vimmerby Grums Skinnskatteberg Hudiksvall Skellefteå 

Gislaved Nybro Västervik Hagfors Smedjebacken Härjedalen Söderhamn 

Gnosjö Nässjö Yrde Hallsberg Storfors Härnösand Timrå 

Gotland Olofström Åmål Hallstahammar Sunne Jokkmokk Vilhelmina 

Grästorp Osby Åtvidaberg Heby Surahammar Kalix Vindeln 

Gullspång Oskarshamn Älmhult Hedemora Säffle Kiruna Vännäs 

Göinge Ronneby Ödeshög Hällefors Säter Kramfors Ånge 

Götene Simrishamn Östra Karlskoga Torsby Leksand Åsele 

Herrljunga Skara  Katrineholm Vansbro Lindesberg Älvsbyn 

Hjo Sotenäs  Kil Vingåker Ljusdal Örnsköldsvik 

Hultsfred Strömsund  Kristinehamn Älvdalen Lycksele Överkalix 

Hylte Svenljunga  Kungsör Östhammar Malå Övertorneå 

Högsby Sävsjö  Köping  Nordansting  

Tabell 1 Kommuner med negativ befolkningsutveckling år 1993 till 2013 

 

Kommuner som befinner sig i tredje kvartilen i tillhörande landsindelning är: 

• Götaland: Västervik, 43,058 år 

• Svealand: Fagersta 43,129 år 

• Norrland: Arjeplog 44,305 år 

 

Kortfakta om kommunerna från 2015:  

 

Västervik: 36000 invånare, 21,16 i skattesats till kommun. 

Fagersta: 13300 invånare, 22,11 i skattesats till kommun 

Arjeplog: 2900 invånare, 23,5 i skattesats till kommun 

 

7.1.2 Generell befolkningsstruktur 

För att få en lättöverskådlig uppfattning om hur befolkningsstrukturerna ser ut i 

de valda kommunerna studeras befolkningspyramider från startår 1993 och slutår 

2013. Valet av 2013 görs för att studera hur den negativa befolkningsutvecklingen 

tagit sig i uttryck så sent som möjligt utan möjlig påverkan av flyktingströmningen 

som nådde Sverige år 2014. 
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Figur 1 Befolkningsstruktur Västervik 1993 Figur 2 Befolkningsstruktur Västervik 2013 

Det är stor skillnad i Västerviks befolkningsantal från år 1993 till år 2013. I Figur 

1 visas en jämn struktur vad gäller åldersfördelning och den största andelen av 

befolkningen är i förvärvsålder (18-64 år). Det ges ingen indikation på att 

befolkningen är av minskande karaktär. Figur 2 är avsmalnande i lägre åldrar och 

är inte alls av samma magnitud i åldersstaplarna som i figur 1. Den största 

åldersgruppen i figur 1 är åldrarna 45-49, vilket är naturligt då 40-talisterna var 

en förvånansvärd stor åldersgrupp. Samma kohort är störst i figur 2 och är där 65-

69 år. I figur två är åldersgruppen 65-69, 85,3% större än åldersgruppen 30-34 år. 

Åldersgruppen 40-79 är 34.1% större än åldersgruppen 0-39 vilket också indikerar 

att befolkningen är av minskande karaktär. Under 2013 var andelen män konstant 

större än andelen kvinnor från 0-75 år, därefter var andelen kvinnor större. 

Skillnaden i könsfördelningen är signifikant säkerställd med ett chi-två test. Det 

kan dock tyckas sig vara naturliga resultat då männen generellt sett är fler än 

kvinnorna med avseende på att den naturliga könskvoten då det föds 2 % mer 

pojkar i snitt och att levnadslängden för kvinnor är högre. Men efter 

standardisering med avseende på dessa faktorer är det möjligt att dra slutsatsen 

att det naturligt sett inte är fler män än kvinnor.   
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Figur 3 Befolkningsstruktur Fagersta 1993 Figur 4 Befolkningsstruktur Fagersta 2013 

 

I Fagersta år 1993 var fördelningen jämnare mellan åldersgrupperna och 

befolkningens totalantal var större. Figur 4 är mer ojämn och innehar större 

variationer i åldrarna, dessutom är pyramiden inte av samma bredd som 1993 

vilket indikerar att befolkningsantalet har minskat.  

 

Fagersta år 2013 är inte av lika avsmalnande karaktär i yngre åldrar som i 

Västervik. Dock är det av intresse att studera befolkningsstorleken under 40 år i 

relation till den över 40 år, då staplarna under uppfattas aningen mindre i 

magnitud. Det visar sig att åldersgruppen 40-79 är 7,7 % större än de i åldrarna 0-

39 vilket påvisar att Fagersta kommun innehar en minskande befolkningstillväxt. 

I Fagersta år 2013 är männen fler än kvinnorna fram till 69 års ålder, därefter 

utgör kvinnorna den större andelen 

  
Figur 5 Befolkningsstruktur Arjeplog 1993 Figur 6 Befolkningsstruktur Arjeplog 2013 

 

 

Arjeplogs befolkningsstruktur har många likheter med Västerviks 

befolkningsstruktur. Befolkningen år 1993 börjar utmärka sig för en minskande 

karaktär men är inte allt för alarmerande. Figur 6 indikerar att befolkningsantalet 
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har minskat kraftigt och åldersgrupperna under 45 är nästintill halverade i 

förhållande till grupperna över 45 år.  

 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang är en rimlig slutsats att 

befolkningsstorleken har utvecklats i negativ riktning oberoende av landsdel. Alla 

tre kommuner har en minskande befolkningsstruktur från år 1993 till 2013. Givet 

att den negativa utvecklingen är konstant kommer konsekvenserna bli oundvikliga 

för kommunerna i framtiden då människor blir äldre och andelen i förvärvsålder 

minskad. Således är det av stort intresse att skatta modeller som beskriver 

utveckling av befolkningsantal och andel i förvärvsålder. 

 

7.1.3 Befolkningsutveckling åren 1993 till 2013 

 

 
Figur 7 Invånarantal 1993-2013 

 

Figur 7 förtydligar att alla tre kommunerna har haft en minskande befolkning 

mellan åren 1993 till 2013. I Västervik har befolkningen minskat med 10,7 

procentenheter, i Fagersta med 9,8, samt i Arjeplog med 20,1 procentenheter under 

21-års perioden. I Fagersta har befolkningen efter 2009 stigit och i Arjeplog samt 

Västervik har invånarantalet varit konstant minskade under tidsperioden. 
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Vid modellering av befolkningsutvecklingen i kommunerna var det nödvändigt att 

differentiera de ursprungliga strukturerna för att få de stationära. 

Beroendestrukturen i invånarantalet är tydlig vilket även förtydligas av figur sju.  

 

 
Figur 8 ACF och PACF för befolkningsutvecklingen  

Den starka beroendestrukturen är ett resultat av den nästintill konstant 

nedåtgående trenden i invånarantalet. Vid modellering av tidsserierna behövs det 

integreras en differentieringsterm för att rensa bort trend. Skattad modell för 

Västerviks befolkning (𝑈𝑡) innehåller en differentiering (𝑈𝑡
′ = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1  ) och blir 

följande AR(1,1,0)-process: 

 

𝑈′ 𝑡 = 0.8122𝑈′𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Den skattade vikten indikerar på att det tidigare värdet kommer påverka det 

studerade värdet till stor del. Skattad modell för befolkningsutveckling i Fagersta 

(𝑍𝑡) är en AR(1,1,0)-modell: 

 

𝑍′ 𝑡 =  0.7107𝑍′𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Den skattade vikten kommer i Fagerstas fall inte ha lika stor inverkan som i 

Västerviks fall, vilket är naturligt då Fagerstas befolkning har varierat sig mer. 

Befolkningsutvecklingen i Arjeplogs fall (𝑊𝑡) skattas det fram en AR(1,2,0)-modell  

 

𝑊′′ 𝑡 = −0.6929𝑊′′𝑡−1 + 𝑒𝑡 

där 𝑊𝑡
′′ = 𝑊𝑡

′ − 𝑊𝑡−1
′ . 
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Arjeplog kräver två differentieringar för att lyckas rensa data från den kraftiga 

nedåtgående trenden till stationär. Två differentieringar resar bort trend i 

befolkningsminskningen. 

 

I detta fall innehar tidsserierna en stark beroendestruktur i tidslaggen vilket syns 

tydligt i autokorrelations funktion i figur 8, då den är sakta avtagande. Det är 

rimligt då befolkningen i alla tre fallen inte varierar speciellt utan är relativt 

konstant avtagande.   

 

7.1.4 Nativitet 

Det är av intresse att undersöka om det finns någon beroendestruktur i nativitet 

för att kunna möjliggöra en analys om vad som orsakat en minskande befolkning. 

Minskat barnafödande skulle vara en naturlig förklaring till varför befolkningen 

minskar i de yngre åldrarna. I detta avsnitt diskuteras även fruktsamhetstalet för 

att kunna studera hur reproduktionen har utvecklats oberoende av den minskande 

befolkningen.  

 

7.1.4.1 Antal födslar i kommunerna 

Nativitetsanalysen genomförs i åren 1968 till 2013 med avsikten att se hur det 

utvecklats under en längre tid och således öka förståelse för strukturen. Vad som 

är anmärkningsvärt för alla tre kommuner är att barnafödandet har haft en 

negativ utveckling fram tills 1993, därefter stabiliserar det sig och utvecklingen 

går inte fortsatt i en negativ riktning. Rimligen har det minskade barnafödandet 

efter år 1993 stabiliserats på grund av de politiska reformer som då 

implementerades, samtidigt som synen på familjebildningen ändrades (Löfgren & 

Svensson, 2011).  

 

I tidsintervallet 1993 till 2013 framträder en beroendestruktur (se figur 9) men det 

beror enbart av de första tre åren, 1993-95, därefter stabiliseras det åter. 

Förklaringen till minskningen är sannolikt finanskrisen som varade åren 1990-

1994 som påverkade bostadsmarknaden och orsakade en osäkrare tillvaro för 

familjebildning. Därefter framträder ingen beroendestruktur på över 15 år och 

därmed kommer inte någon vidare modellering genomföras.  
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Figur 9 fruktsamhetstal 1993-2013 

Med hänsyn till resonemanget att barnafödande inte har haft en nedåtgående 

trend är det relevant att studera om andelen födslar hos kvinnor i fertil ålder har 

ökat i kommunerna. Om befolkningen har minskat men inte barnafödandet, kan 

det ses som en naturlig förklaring att antalet födslar per kvinna har ökat. Figur 9 

förtydligar att i Fagersta så har det skett en ökning från 1993 till 2013 i antalet 

födslar per kvinna. Arjeplog har en lägre frekvens av invånare vilket resulterar i 

att variationerna blir allt kraftigare. Arjeplogs utveckling karakteriseras för vitt-

brus. I Västervik går det inte heller att utläsa någon beroendestruktur i 

fruktsamhetstalet med avseende på år, utan det förhåller sig jämt till rikets snitt.  

 

7.1.5 Utflyttning 

Givet att kommunerna har en minskande befolkningsutveckling är det vidare 

intressant att studera om generell utflyttning påverkat befolkningsstorleken. 

Ingen av de tre kommunerna påvisar någon beroendestruktur i utflyttningar från 

kommunerna och karaktäriseras således av ett vitt-brus. Utflyttningen har 

därmed inte en avgörande betydelse för befolkningsstorleken då andelen i relation 

till totalpopulationen inte är stor. Studie av nettoutflyttningen (utflyttning-

inflyttning), förtydligar att det inte föreligger någon större differens. Rimlig 

slutsats är att utflyttningen inte kan ses som en förklaring till den minskande 

befolkningstillväxten. För att förtydliga resonemanget är det fördelaktigt att se till 

figur 10 som visar relationen mellan inflyttning och utflyttning i det observerade 

tidsintervallet.  
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Figur 10 Inflyttning - Utflyttning 1993-2013 

Med stöd av figur 10 syntes det inte förekomma någon större skillnad mellan 

utflyttningar (orange linje) och inflyttningar i de observerade kommunerna. Den 

märkbara skillnaden kan möjligen förstås i Fagerstas ökade inflyttning och 

Arjeplogs ökade utflyttning efter 2010. Slutsatsen är således att det föreligger 

ingen beroendestruktur i varken inflyttning, utflyttning eller differensen mellan 

utflyttning och inflyttning. 
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7.1.6 Mortalitet 

 

 
Figur 11 Nativitet i relation till mortalitet 1993-2013 

Varken nativitet eller utflyttning utgör en signifikant förändring över tid och kan 

enskilt inte vara en förklaring till det minskande invånarantalet. En kvarvarande 

anledning till att befolkningen minskar är att fler dör än vad som föds. Vid studie 

av mortalitet mellan åren 1993-2013 framgår det att det inte finns någon 

signifikant ändring över tid. Men i detta fall är det tydligt att antalet som föds 

(svart linje) är av mycket lägre frekvens än de som dör (se figur 11). Med avseende 

på reproduktion så kan kommunens invånare inte ligga till grund för en stabil 

befolkningsutveckling. I Västervik föddes det 4% fler än vad som dog år 1993, men 

därefter har dödstalen varit konstant högre än födelsetalen. År 2003 dog 87% fler i 

relation till hur många som föddes. I Fagersta år 2002 dog 80% fler än vad som 

föddes, men år 2013 var antalet som dog enbart 8% högre än antalet som föddes. 

Det är konstant fler som dör än föds i Fagersta åren 1993 till 2013. Som tidigare 

nämnt orsakar Arjeplogs låga befolkningsantal stora variationer vid studie av 

befolkning över tid. År 2010 var antalet döda 26% mer än de som föddes, och år 

1997 var de som dog 172% fler än de som föddes. Likt i Fagerstas fall har Arjeplog 

ett konstant högre mortalitets-tal än nativitet.  

 

Givet att invandring och utvandring är konstant krävs det att barnafödandet ökar 

för att befolkningen ska kunna vara i en fortsatt stabil riktning. För att 

kommunerna ska kunna klara av den demografiska utmaningen med den 

befolkningen som finns idag, krävs det att fruktsamhetstalet ökar till 2,70 i 

Västervik, 2,75 i Fagersta och 3,34 i Arjeplog (tillämpning av formel 6). För att de 

ska kunna möjliggöras krävs det omfattande politisk vilja till reformer för att 
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tillgodose lika inkomst och levnadsstandard för familjebildning. I Fagerstas fall 

var det högsta fruktsamhetstalet år 2012 skattat till 2,38, vilket generellt sett till 

rikets nivå är högt men i relation till vad som behövs, inte tillräckligt. 

 

7.1.7 Förvärvsarbetande, Försörjningskvot och sysselsättningsgrad 

Antalet förvärvsarbetare har följaktligen logiskt också en negativ utveckling, dock 

signifikant kraftigare än den totala befolkningsminskningen vilket kan förstås som 

en indikation på att befolkningen åldras och det inte finns en naturlig stabil 

reproduktion. Beroendet i 21-års perioden skattas med följande ARIMA-modeller:  

 

𝐴𝑌′𝑡 = 0.8404𝐴𝑌′𝑡−1  − 0.2525𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡 

𝐴𝑍′𝑡 = 0.9466𝐴𝑍′𝑡−1   − 0.6092𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡 

𝐴𝑊′′𝑡 = −0.7156𝐴𝑊′′𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Västervik(𝐴𝑌𝑥) och Fagerstas(𝐴𝑍𝑥) utveckling av förvärvsarbetande karakteriseras 

av ARIMA(1,1,1)-modeller. Arjeplogs(𝐴𝑊𝑥) utveckling av förvärvsarbetare är en 

AR(1,2,0)-modell. 

 

Konsekvenserna av att kommunerna innehar en ojämn åldersstruktur påverkar 

den offentliga ekonomin i den meningen att det ställs högre krav på välfärden. När 

antalet i förvärvsålder är av minskande karaktär krävs det att skattesatserna 

måste öka för att kommunerna ska kunna tillgodose alla invånares grundläggande 

behov likt vård, äldreomsorg och utbildning. Med hänsyn till denna slutsats är det 

av vidare intresse att studera hur försörjningskvoten tagit sig i uttryck. 

 
Figur 12 Försörjningskvot 1993 till 2013 

Figur 12 förtydligar att försörjningskvoten i kommunerna innehar ett konstant 

högre snitt än riket. År 2013 uppnådde Västervik och Fagersta sin högsta 
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försörjningskvot under 21-års perioden. Västerviks kvot skattas till 1,87 och 

Fagerstas 1,85. I Arjeplog år 2000 skattades försörjningskvoten till 1,88, det 

nästkommande högst uppmäta värdet är 1,86 år 2013. Försörjningskvoten i riket 

totalt år 2013 uppmättes till 1,72, vilket därmed indikerar på att kommunernas 

invånare i åldrarna 18-64 har en hög försörjningsbörda. Utvecklingen kan 

beskrivas med följande modeller: 

 

𝑌𝐾𝑡′′ = 0.8320𝑌𝐾′′𝑡−1  − 0.4484𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Utvecklingen av Västerviks försörjningskvot (𝑌𝐾𝑡) karakteriseras av en 

ARIMA(1,2,1)-process. 

 

𝑍𝐾𝑡′′ =  −0.6561𝑍𝐾′′𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Fagersta utveckling av försörjningskvot (𝑍𝐾𝑡) karakteriseras av en AR(1,2,0)-

process med två differentieringar.  

 

𝑊𝐾𝑡 =  0.7972𝑊𝐾𝑡−1 + 0.0815𝑒𝑡−1 + 02942𝑒𝑡−2 + 𝑒𝑡 

 

Utvecklingen av Arjeplogs försörjningskvot (𝑊𝐾𝑡) karakteriseras av en 

ARMA(1,0,2)-process.  

 

Med stöd av ovan resonemang är välfärden i kommunerna sårbara inför svaga 

skatteintäkter. Det, bland möjliga andra faktorer, har orsakat att alla tre 

kommunerna har ökat sina skattesatser sedan år 2000. Västervik har ökat med 

1,05 procentenheter, Fagersta ökade 0,52 procentenheter och Arjeplog 3,14 

procentenheter. För att kunna möjliggöra goda skatteintäkter givet de 

demografiska utmaningarna kommunerna står inför, är det av vikt att 

arbetslösheten inte ökar och personer i förvärvsålder har möjlighet till 

sysselsättning. Vid analys av data från SCB’s registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik klargörs att ingen av de studerade kommunerna har en 

minskad sysselsättningsgrad från och med år 1993. Dock förtydligar tillväxtverket 

(2016) att Fagersta är den mest sårbara kommunen i hela Sverige vad gäller 

arbetsmarknad och löper risk att få en stor arbetslöshet om några få arbetsgivare 

avvecklar sina verksamheter. Tillväxtverket definierar sårbarhet utifrån 

sysselsättningens beroende av enskilt tillverkande företag, det vill säga 

konsekvenserna för sysselsättningen vid eventuell nedläggning av dominerande 

arbetsgivare. 

 

Effekterna av en ogynnsam åldersfördelning för arbetsmarknaden har inte haft en 

tydlig negativ påverkan på sysselsättningsgraden. Skattesatserna har höjts men 

behöver inte nödvändigtvis vara en indikation på att färre människor är i arbete 

utan att kommunen ställts inför allmänt större utmaningar och är i behov av 

ökade intäkter. En möjlig förklaring skulle kunna vara ökade intäkter för den 

stigande andelen äldre i befolkningen, vilket kan förstås som en effekt av ökad 
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försörjningskvot. Konsekvenserna av att andelen i förvärvsåldrar minskar kan 

möjligen orsaka att företagen får det svårare att såväl utvecklas som fortleva. 

7.2 Generaliserbart resultat? 

Resultat från analysen av de tre studerade kommunerna påvisar gemensamma 

drag. Således är det intressant att undersöka om flera grannkommuner till 

studieobjekten är påverkade av liknande fenomen. Det genomförs via skattning av 

ARIMA-modeller för att se om grannkommunerna signifikant skiljer sig åt de 

tidigare skattade modeller för befolkningsantal och antal i förvärvsålder. Analysen 

tar hänsyn till de skattade modellernas konfidensintervall.  

 

7.2.1 Grannkommuner Västervik 

Västerviks grannkommuner Vimmerby, Hultsfred och Mönsterås innehar också en 

negativ befolkningsutveckling vilket även utläses av tabell 1. Hultsfred har haft en 

jämn nedåtgående befolkningsutveckling sedan 1993 medan Mönsterås och 

Vimmerby har det varierat något mer i utvecklingen, men utvecklas i en 

minskande riktning. De skattade parametrarna för Västervik och Hultsfred 

befinner sig inom varandras konfidensintervall och har således en 

befolkningsutveckling av liknande karaktär. De båda modellerna skattas till 

AR(1,1,0)-processer vilket indikerar att det finns ett beroende som kräver 

differentiering. Vimmerby och Mönsterås modeller skattas till AR(1)-modeller och 

är därmed inte av lika drastiskt nedåtgående utveckling som de två andra 

kommunerna. Det är logiskt med avseende på den variation som föreligger och att 

utvecklingen inte lika markant nedåtgående, vilket försvagar beroendestrukturen.  

 

 
Figur 13 Befolkningsutveckling i Västerviks grannkommuner; 1993-2013 
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Figur 14 CCF Västerviks Grannkommuner 

 

 

 

 

 

 

 

Grannkommuner Västervik Korrelation 

Västervik – Vimmerby 0.9557 

Västervik – Mönsterås 0.8663 

Västervik – Hultsfred 0.9813 

Vimmerby – Mönsterås 0.8701 

Vimmerby – Hultsfred 0.9711 

Mönsterås - Hultsfred 0.9187 

 

Tabell 2 korrelation befolkningsutveckling i Västerviks grannkommuner; 1993-2013 

Strukturen för förvärvsålder i grannkommunerna följer samma mönster för vad 

som redovisas för Västervik i figur 13. Dock läggs ingen MA-komponent till på 

någon av grannkommunerna. De karakteriserar sig därmed för att vara AR(1,1,0)- 

modeller. Kommunernas utveckling av antalet förvärvsarbetare korrelerar positivt 

>0,88. 

 

7.2.2 Grannkommuner Fagersta 

Grannkommunerna skiljer sig en aning i förhållande till Fagersta vilket beror på 

Fagerstas ökning i befolkningsantalet sedan år 2009. Men befolkningsutvecklingen 

i sin helhet är likt Fagerstas negativ i alla tre grannkommunerna. Norberg, 
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Skinnskatteberg och Avesta har mycket lika drag då de varierar på liknande sätt 

genom hela tidsintervallet. De tre kommunernas utveckling korrelerar positivt 

>0,95. Avesta och Fagerstas utveckling kan möjligen skattas med samma 

AR(1,1,0)- modell då parametrarna för Avesta ligger inom konfidensintervallet för 

Fagerstas. Norberg och Skinnskatteberg innehar också mycket liknande AR(1,1,0)-

modeller och kan också utges för att inneha samma parameterskattning. De 

studerade kommunernas utveckling korrelerar positivt >0,69, vilket kan förstås 

som en svag korrelation. Fagerstas utveckling kan inte generaliseras för alla fallen 

hos grannkommunerna på grund av den avvikande ökningen efter år 2009.  

 

Utvecklingen av antal förvärvsarbetare är varandra lik för kommunerna och 

skattas till ARIMA(1,1,1)- modeller. På samma sätt som för den generella 

utvecklingen så skiljer sig Fagerstas en aning i förhållande till de andra då en 

ökning uppstår år efter år 2009.  

 

 
Figur 15 Befolkningsutveckling i Fagerstas grannkommuner 1993-2013 
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Figur 16 CCF Fagerstas grannkommuner 

 

 

Grannkommuner Fagersta Korrelation 

Fagersta - Skinnskatteberg 0.6905 

Fagersta - Avesta 0.8462 

Fagersta - Norberg 0.8328 

Skinnskatteberg - Avesta 0.9617 

Skinnskatteberg - Norberg 0.9609 

Avesta - Norberg 0.9904 

 

Tabell 3 korrelation befolkningsutveckling i Fagerstas grannkommuner; 1993-2013 

7.2.3 Grannkommuner Arjeplog 

Sorsele, Jokkmokk och Arvidsjaur är de tre närmsta kommunerna till Arjeplog. 

Tabell 1 förtydligar att alla grannkommunerna har en linjärt negativ signifikant 

utveckling vad gäller befolkning sedan 1993. Resultat vid skattning av parametrar 

för följande kommuners utveckling påvisar att Arvidsjaur har ett lika drastiskt 

minskande befolkningsantal som Arjeplog och kräver därmed två differentieringar 

för att bli stationär. Arjeplog och Arvidsjaurs skattade parametrar infaller därmed 

i samma konfidensintervall vilket styrker hypotesen att de är av samma utveckling 

trots att Arvidsjaur innehar drygt dubbla invånarantalet i förhållande till 

Arjeplog. Jokkmokk och Sorsele innehar liknande befolkningsutveckling och de 

kräver enbart en differentiering för att medelvärdet ska bli stationärt. Med grafisk 

analys utläses att alla tre kommunerna har en kraftigt nedåtstigande 

befolkningsutveckling (se figur 17) och vid prediktion kommer invånarantalet 

minska ytterligare. Trots att Arvidsjaur och Arjeplog är av mer drastisk utveckling 
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korrelerar samtliga grannkommuner positivt >0,97 vilket indikerar på att 

processerna är mycket lika. 

 

 

 
Figur 17 Kommuner i Norrland: negativ befolkningsutveckling 

 

 

 
Figur 18 CCF Arjeplogs grannkommuner 
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Grannkommuner Arjeplog Korrelation 
Arjeplog - Arvidsjaur 0.9800 

Arjeplog - Sorsele 0.9746 

Arjeplog – Jokkmokk 0.9759 

Arvidsjaur – Sorsele 0.9747 

Arvidsjaur – Jokkmokk 0.9856 

Sorsele - Jokkmokk 0.9931 

 
Tabell 4 korrelation befolkningsutveckling i Arjeplog grannkommuner; 1993-2013 

 

 

På liknande sätt har Arvidsjaur och Arjeplog liknande modeller för utvecklingen av 

invånare i förvärvsålder. Skattade modeller för Jokkmokk och Sorsele är av 

samma drag. Antalet i förvärvsålder för samtliga studerade kommuner i Norrland 

korrelerar positivt >0,94.  

 

7.2.4 Slutsats av generaliserbart resultat 

Vad som angivits i ovan skattade modeller är att grannkommunerna är av 

liknande karaktär, i viss mån nästintill identiska i fråga om demografisk 

utveckling. Beroende på hur drastiskt den negativa utvecklingen har förhållit sig 

krävs olika många differentieringar för att tidsserierna ska bli stationära och 

därmed avviker resultaten av de skattade parametrarna från varandra.  

 

De studerade grannkommunerna är listade i tabell 1 och är redan förklarade att 

inneha en negativ befolkningsutveckling. En rimlig slutsats är att majoriteten av 

Sveriges kommuner är av negativ utvecklig och rimligen flera av mer drastisk 

karaktär. För vidare undersökning kan det vara av intresse att studera ifall 

grannkommunerna till en negativ befolkningsutveckling korrelerar så starkt som 

ovan påvisat.  

 

7.3 Utvecklingen år 2010-2015 

Avgränsningen till år 2013 gjordes med anledning för att undvika påverkan 

flyktingströmningen. Frågan som därmed återstår är om befolkningsstrukturen 

ändrats till en positiv riktning efter 2013? Har flyktingströmmarna till Sverige 

haft en signifikant påverkan på invånarantalet?  
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Figur 19 Befolkningsutveckling 2010-2015 

 

I Figur 19 förtydligar den svarta linjen invånarantalet exkluderat från inflyttning 

av utomeuropéer, och den orangea är inkluderat. Vad som tydliggörs av den 

grafiska analysen är att Västerviks befolkningsantal hade varit i en svag negativ 

utveckling om inte inflyttningar av människor utom EU hade skett. Men med 

hänsyn till inflyttningen av utomeuropéer har befolkningsutvecklingen i Västervik 

ändrat riktning till det positiva. Andelen i förvärvsålder som flyttade in 2015 

utgjordes av 58,6% och andelen barn skattas till 39,8%. Västervik mottog 324 

utomeuropéer år 2015 vilket beräknas utgöra 0,89% av den totala befolkningen. 

 

I Fagersta är förloppet inte av stor skillnad gällande inflyttningar av 

utomeuropéer. Från 2014 anas en stabilisering snarare än ökning av 

befolkningsantalet, då inflyttningarna inte studeras. Då de inflyttade inkluderas 

finns en svag ökning. Att det totala antalet ökar sedan 2012 kan härledas ur den 

generella inflyttningen samt ökat fruktsamhetstal. Fagersta mottog 27 stycken 

utomeuropéer år 2015 vilket beräknas utgöra 2,07% av befolkningen. Av de 

inflyttade utomeuropéer var 62,5% i förvärvsålder och 0,33% var barn.  

 

 Det finns inte någon större skillnad i befolkningsantalet i Arjeplog med avseende 

på tillströmningarna av utomeuropéer, utan innehar en konstant nedåtgående 

utveckling. Antalet inflyttade utomeuropéer år 2015 var 28 stycken och utgjorde 

0,97% av befolkningsantalet samma år. Majoriteten av de inflyttade var i 

förvärvsålder. 
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7.3.1 Slutsats av utvecklingen år 2010-2015 

Inflyttning av utomeuropéer har inte haft en tillräckligt stor inverkan för att 

kommunernas befolkningsstrukturer skulle ha ändrat riktning. En möjlig 

förklaring kan vara att människor som kommit till Sverige än inte blivit 

registrerade i skatteverkets databas och utgör därmed ett bortfall i befintlig 

statistik, en annan att de generellt sett är få som anlänt till kommunerna. Det är 

dock svårt att tro att befolkningsantalet drastiskt kommer ändra riktning 

nästkommande år påverkat av inflyttning utom EU, då inflyttningen idag skattas 

till cirka en procent av totala befolkningen i kommunerna. Oavsett framtida utfall 

är det fördelaktigt att de inflyttade är av gynnsam ålderssammansättning eftersom 

många är i förvärvsålder.  

 

 

7.4 Befolkningsstrukturen 2035 

Med prediktion av ARIMA-modeller, som redovisas i avsnitt 6.1.3 ges följande:  

 
Figur 20 Prediktion; befolkningsutveckling Västervik 1993-2025 

 

Figur 20 förtydligar prediktion till år 2025 men vidare framräkning görs även till 

år 2035. Från år 2013 till år 2035 framkommer en svag minskning i Västervik 

kommun. Befolkningen år 2035 skattas till 35760, vilket indikerar en minskning 

med 86 personer förhållande till 2015. Konfidensintervallet är brett och 

prediktionen kan förstås som en vidare skattning på medelvärdet.  
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Figur 21 Prediktion; befolkningsutveckling Fagersta 1993-2025 

 

Vid prediktion av Fagerstas befolkningsutveckling framträder det en konstant 

ökning i förhållande till 2013. Befolkningen 2035 skattas till 13498, vilket är 454 

personer fler förhållande till 2013. 

 

 
Figur 22 Prediktion; befolkningsutveckling Arjeplog 1993-2025 

I Arjeplog så minskar befolkningen kraftigt fram tills år 2035. Befolkningen har 

under tidsperioden nästintill halverats och minskat med 1504 personer. 

Totalpopulation år 2035 skattas till 1412 personer.  
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Prediktionerna som förtydligas i figur 20-22 tar enbart hänsyn till 

befolkningsutvecklingen i sin helhet och bortser att antalet kvinnor i fertila åldrar 

är avgörande för hur stor befolkningen kommer bli i framtiden. Prediktionen har 

inte gjorts med avseende på åldersfördelningen och den stora andelen äldre 

kommer troligtvis överskatta befolkningsantalet vid prediktion. Dock är 

invånarantalet, som tidigare redovisat, beroende av reproduktion och därmed är 

det vidare intressant att tillämpa en framräkning som tar hänsyn till dessa 

faktorer.  

 

Med enkel framräkning (formel 7-11) studeras befolkningsstrukturen för år 2035. I 

alla kommunerna har invånarantalet minskat. I och med att framräkningen är av 

enkel karaktär innehar skattningarna inga tydliga variationer. Detta är enbart till 

syfte att få en överskådlig blick för hur befolkningen kan komma att se ut givet att 

fruktsamhet, nativitet och mortalitet ter sig på samma sätt som de gjort de senaste 

23 åren.  

 

  
Figur 23 Befolkningsstruktur Västervik 2013 

 

Figur 24 Befolkningsstruktur Västervik 2035 

 

Vid jämförelse av figur 20 och 21 förtydligas det att befolkningen i Västervik har 

minskat kraftigt. De stora åldersgrupperna från 60+ har tynat ut och det föds 

aningen färre barn. Figur 21 påvisar att det finns inga större variationer i 

åldersgrupperna. Befolkningen har minskat i totalantalet med 16% och innehar år 

2035, 30979 invånare. Vad som ges av denna skattning så kommer 

försörjningskvoten inte vara ett framtida problem då totalpopulationen är till sin 

helhet är av minskande karaktär. Men att befolkningen kommer reduceras med 

16% kommer sannerligen påverka kommunens möjligheter och förutsättningar.  

 

Vid jämförelse med prediktion av ARIMA-modellen ger figur 24 ett mindre 

befolkningsantal, men är fortfarande inom konfidensintervallet för tidigare 

prediktion. Det förtydligar därmed att reproduktionen påverkar befolkningsantalet 

i minskande riktning. 
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Figur 25 Befolkningsstruktur Fagersta 2015 Figur 26 Befolkningsstruktur Fagersta 2035 

 

Befolkningen i Fagersta har inte minskat lika drastiskt. Befolkningen har minskat 

med 11% och har år 2035 ett uppräknat antal invånare till 11525. Figur 10 

redovisar att fruktsamhetstalet och inflyttning ökat från 2009 och kan därmed 

ligga till grund varför Fagerstas befolkning inte har minskat lika drastiskt.  

 

Vid jämförelse av prediktion med ARIMA-modellen beräknas det av figur 26 att 

Fagersta kommer år 2035 ha 1973 färre invånare, vilket även här indikerar på att 

reproduktionen kommer påverka befolkningen i en mer drastisk negativ riktning.  

 

 

  

Figur 27 Befolkningsstruktur Arjeplog 2013 Figur 28 Befolkningsstruktur Arjeplog 2035 

 

Strukturen för Arjeplog är av mer drastisk karaktär. Arjeplogs invånarantal har 

enligt framräkning minskat med 22% sedan år 2015 och skattas till 2326 invånare. 
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Frågan är om Arjeplogs kommun kommer ha möjlighet att tillgodose 

grundläggande institutioner för sina invånare år 2035? Det låga invånarantalet 

kan få till följd att grannkommunerna måste interagera mera för att befolkningen 

ska kunna ha möjlighet till såväl skola som sjukvård, äldrevård etc.   

 

Prediktion för den skattade ARIMA-modellen över befolkningsstrukturen i 

Arjeplog ger ett lägre värde än i figur 28, med en skillnad av 914 personer.  Dock 

är framräkningen inom konfidensintervallet för prediktionen av ARIMA-modellen. 

Det kan förklaras genom Arjeplogs redan låga invånarantal som påverkat stora 

variationer genom hela studien.  

 

8. Diskussion 

Befolkningsstrukturerna är av minskande karaktär i majoriteten av Sveriges 

kommuner. Denna studie förtydligar att minskningen sker olika drastiskt och 

kräver vid skattning av ARIMA-modeller stundtals två differentieringar för att 

kunna uppnå kravet om stationäritet. Huruvida det är problematiskt utifrån ett 

nationellt perspektiv är inte givet, men kommunernas framtida fortlevnad 

utmanas av minskningen som sker i befolkningsantalet. Dock, som tidigare nämnt, 

är demografi inget konstant. Befolkningsantalet har länge varit i negativ riktning, 

men det finns inget som kan utesluta ett trendbrott som påverkar invånarantalet i 

glesbygdskommunerna i positiv riktning. I ett sådant scenario kan integration av 

nyanlända människor vara fallet. Men det är av relevans att belysa faktumet att 

demografisk och ekonomisk tillväxt är ingenting som nödvändigtvis korrelerar. 

Lösningen på att stabilisera en kommuns åldersstruktur kan vara invandring, 

men det medföljer inte direkt ökade möjligheter för invånarna. För att 

försörjningskvoten skall dämpas och kommunens allmänna resurser förblir stabila 

krävs det möjlighet till arbete som genererar skatteintäkter. Bengtson och Scott 

(2010) har utvecklat en teori benämnd ”Stable population theory” och förtydligar 

precis det, att invandring ger möjlighet till positiv utveckling givet att det finns 

tillgång till arbetsmarknad, annars kommer det orsaka ytterligare kostnader och 

kommunerna kommer bli än mer sårbara. 

 

Avfolkning behöver nödvändigtvis inte förstås som ett problem utan en naturlig 

följd av konkurrens (vilket oftast främjas). Men oavsett hur situationen är 

formulerad kommer glesbygskommuner få det allt svårare att tillgodose 

invånarnas behov i och med minskade förvärvsarbetare och skatteintäkter. Bristen 

på resurser (då benämnt som jordbruk) formulerade demografen och statistikern 

Johann Peter Süssmilch redan år 1741 som den mest väsentliga orsaken till att 

befolkningen minskar. Sveriges kommuner kommer troligen avfolkas om 

utvecklingen sker i fortsatt riktning, men när och om det inträffar är ingenting 

som kan konstateras med säkerhet. 
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