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INLEDNING 
Jönköpings kommun presenterar årligen en befolkningsprognos, både på kom-
munnivå och på delområdesnivå. Prognoserna på delområdesnivå utgår från 
kommunprognoserna, vilket innebär att delområdesprognoserna justeras för att 
antalet invånare ska överensstämma med kommunprognoserna. Befolknings-
prognoserna är viktiga för kommunens arbete på flera sätt, men framför allt som 
budget- och planeringsunderlag för skola, barn- och äldreomsorg.  

Eftersom prognoserna används som underlag för planering av kommunal verk-
samhet är det viktigt att överensstämmelsen med det faktiska befolkningsutfallet 
är god. Detta går dock inte att utvärdera förrän det finns ett faktiskt utfall att jäm-
föra med. År 2008 gjordes en sådan utvärdering av befolkningsprognoser på 
kommunnivå i Jönköpings kommun1. Prognoser mellan åren 1999 och 2006 in-
gick i utvärderingen där man fann att alla prognoser underskattade folkmängden, 
d.v.s. prognoserna förutspådde en lägre folkmängd än vad det faktiska utfallet 
blev. Prognoserna från 1999 och 2000 uppvisade de största avvikelserna, motsva-
rande ca 1,7 procent, och resterande prognoser avvek med 0,2–1 procent. Några 
slutsatser från utvärderingen var att prognoserna visade störst avvikelser för 
ålderskategorin 19-24 år, som störst var avvikelsen 10 procent. De näst största av-
vikelserna sågs för kategorin 0-5 år. För övriga ålderskategorier översteg avvikel-
serna aldrig 3,7 procent.  

Den här utvärderingen kommer att genomföras på ett liknande sätt, men på del-
områdesnivå, motsvarande nyckelkodsområden (NYKO) nivå 3, och omfatta 
prognoser mellan åren 2000 och 2009. Denna nivå sammanfaller oftast med de 
gängse stadsdelarna och tätorterna i Jönköpings kommun. För att få en så 
komplett bild som möjligt har delområden valts med stor spridning. Utvärde-
ringen inkluderar både större och mindre områden samt områden som ligger 
centralt, mindre centralt och på landsbygden. Totalt omfattar utvärderingen elva 
statistikområden; Centrum Öster, Huskvarna Centrum, Lekeryd, Kettilstorp, 
”Bankeryd”, Råslätt, Öxnehaga, Tenhults Landsbygd, Norrahammar Norr, 
Mariebo och Stensholm-Jöransberg. Området Bankeryd har tillkommit genom en 
sammanslagning av statistikområdena Attarp-Backamo, Nyarp-Torp och Trång-
halla. Varje delområde utvärderas för sig och inleds med en kort beskrivning av 
delområdet som utvärderas, t.ex. anges hur fördelningen av olika bostadsformer 
ser ut i området, om det skett någon nybyggnation, och var i kommunen delområ-
det ligger.  

Den första delen av utvärderingen jämför prognosernas överensstämmelse med 
det faktiska utfallet i ett diagram för den totala befolkningen i området. De 
prognoser som är inkluderade i studien gjordes år 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 
och 2009. Sedan delas de upp i nio ålderskategorier för att få en bättre överblick 
över prognosernas exakthet för enskilda åldrar. Prognoser från tre olika år, 2001, 
2005 och 2009, jämförs med det faktiska utfallet för 2009.   

 

                                                 
1 Se vidare: Jönköpings kommun, Utvärdering av kommunprognoser 1999-2006, december 2008. 



6 

I den tredje delen används det genomsnittliga prognosfelet, som presenteras i 
ekvation 1, för att med ett gemensamt mått kunna jämföra delområdesprognoser-
nas överensstämmelse med det faktiska utfallet. Detta mått kalkyleras för alla nio 
ålderskategorier i de elva delområden som ingår i utvärderingen. Ett till tio års 
prognoshorisont finns med i diagrammet eftersom den första prognosen gjordes år 
2000 och den senaste gjordes år 2009.  

Utvärderingen avslutas med ett avsnitt som sammanfattar intryck och slutsatser 
för delområdet. I slutet av rapporten finns dessutom en tabellbilaga med fler 
tabeller för de elva delområdena. Tabeller som visar områdenas befolkningsut-
veckling fördelat på de nio ålderskategorierna.  

 
Prognosutvärdering 
Befolkningsprognoser visar hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut, under 
förutsättning att de antaganden som gjorts vid prognosskapandet slår in. Med detta 
menas främst antaganden om födelsetal, dödstal och in- och utflyttningar. Dock 
finns det alltid ett visst mått av osäkerhet i prognoserna, framför allt på längre 
sikt. I huvudsak finns det fyra typer av prognosfel, d.v.s. orsaker till att prognos 
och utfall inte stämmer: avvikelser i byggplaner, slumpfel, modellfel samt fel i 
antaganden. 

Avvikelser i byggplaner 

Detta förutsätter att byggplaner är inkluderade i prognosen, vilket de är i Jönkö-
pings delområdesprognoser. En svårighet ligger i att veta när byggprojekt blir 
klara. Det är också vanligt att byggnadsprojekt blir inställda eller uppskjutna och 
då är sannolikheten stor att prognosen överskattar folkmängden i det området. Ju 
längre fram i tiden en befolkningsprognos sträcker sig desto osäkrare blir bygg-
planerna, till slut rör det sig mer om gissningar än faktiska prognosantaganden.   

Slumpfel 

Även om de sanna födelsetalen, dödstalen och in- och utflyttningarna var kända 
skulle prognoserna inte stämma helt. Detta beror på det slumpmässiga beteende 
som finns bland befolkningen. Det s.k. slumpfelet går därför inte att undvika, i 
bästa fall har man gjort en prognos som endast avviker från utfallet med slump-
felet. Storleken på slumpfelet beror på flera faktorer, bl.a. storlek på området som 
undersöks. Ju mindre ett område är desto större utslag kan slumpfelet få. Andra 
faktorer som påverkar storleken på slumpfelet är åldersklassen i fråga samt 
prognoshorisonten.  

Modellfel 

Det finns huvudsakligen två modeller som används när man gör befolknings-
prognoser; nettomodellen och bruttomodellen. Den som har använts för progno-
serna för Jönköpings kommuns delområden är nettomodellen (alt. utglesnings-
modellen). I den modellen sammanfattas födelsetal, dödstal och in- och utflytt-
ningar till ett mått som anger den totala nettoeffekten av dessa faktorer. Fördelen 
med nettomodellen är att den är enkel att använda eftersom att man inte behöver 
känna till alla specifika förändringsfaktorer. Bruttomodellen är mer krävande då 
alla förändringsfaktorer behandlas separat. På lång sikt är bruttomodellen mer 



7 

verklighetstrogen och stämmer bättre överens med det faktiska utfallet, på kort 
sikt är de jämbördiga2.  

Fel i antaganden 

Detta rör de antaganden som görs om födelsetal, dödstal och nettoflyttningar.  
Av dessa anses flyttningar vara den förändringsfaktor som är svårast att bedöma. 
Fruktsamhetsnivån är mer stabil, vilket gör att födelsetalen är mer förutsägbara 
även om en felbedömning snabbt får konsekvenser för senare år. Den mest förut-
sägbara förändringsfaktorn anses vara dödstalen. 

Det finns andra exogena faktorer som kan påverka utfallet och som är svåra att ta 
hänsyn till. Några exempel är arbetslöshet, läget på bostadsmarknaden, familje-
politik samt det rådande konjunkturläget3. Dessa exogena faktorer kan påverka 
både flyttmönster och födelsetal. Ibland kan även en enstaka händelse få en stor 
inverkan på befolkningsutvecklingen, för Jönköpings del skulle det kunna vara ett 
stort företag som etableras eller läggs ner och därigenom påverkar arbetsmarkna-
den. På en mer global nivå kan det röra sig om krig, lagförändringar och natur-
katastrofer.   

Under den period som utvärderas drabbades världen av en finanskris som i Jönkö-
ping fick effekten att många planerade byggnadsprojekt avbröts. Detta resulterade 
i att de antaganden som gjorts om nybyggnation i vissa områden inte stämde med 
utfallet. 

Utvärdering av delområdesprognoser i en annan kommun 
En liknande utvärdering av befolkningsprognoser på delområdesnivå gjordes år 
2010 av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK)4. Fokus i 
utredningen låg på att mäta osäkerheten i delområdesprognoserna.   

Genomförande 

Prognoserna i Stockholm görs i tre steg, först en prognos för hela kommunen, 
sedan en för 14 stadsdelsområden och slutligen för ännu mindre prognosområden. 
Delområdena är kategoriserade efter hustyp och byggnadsår och har i utvärdering-
en aggregerats till tre större, och relativt homogena områden; inre staden, yttre 
staden och småhusområden. I utvärderingen exkluderades områden med mer än 
10 procent nybyggnation eftersom det ofta tillstöter komplikationer och för-
seningar som modellen inte kan lastas för.  

Benägenheten att flytta är den mest svårbedömda förändringsfaktorn och den 
varierar både efter område och efter ålder. Mest flyttbenägna är traditionellt de 
s.k. unga vuxna, 20-40 år, vilket även påverkar de yngsta barnen. Störst inflytt-
ning av småbarn har områden med småhus eller områden med nyare bostäder.  
I skolåldern och medelåldern, är det mindre vanligt att flytta. Detta gör att de 
ålderskategorier, och områden där de utgör en stor andel, är mer förutsägbara och 
dess prognosfel brukar vara relativt små.  

                                                 
2 Umeå kommun, utvärdering av Umeå kommuns befolkningsprognoser, 2006. 
3 Källa: Saarinen, Frida & Sjölin, Lina (2006): Befolkningsprognos för Nacka kommun 2006-2015. 
Stockholm: Inregia.  
4 Se vidare: Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, Befolkningsprognoser – Hur 
träffsäkra är de?, maj 2010 
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Prognosfel är summan av fel i antaganden, modellfel, slumpfel samt fel på grund 
av avvikelser av byggnadsplaner. I utvärderingen för Stockholms kommun sum-
merar prognosfelet endast de tre första felen då områden med mycket nybyggna-
tion har exkluderats på förhand. Formeln för att kalkylera prognosfelet visas i 
Ekvation 1.  


n

U

UP

n 1

1
     (Ekvation 1) 

P representerar prognosvärdet för ett delområde, U representerar det faktiska ut-
fallet för samma delområde och eftersom formeln anger genomsnittet för flera 
områden summeras differenserna och delas på antalet områden som ingår i uträk-
ningen. Om man bara undersöker ett område försvinner automatiskt summerings-
tecknet när det vänstra ledet blir ett.  

För området inre staden varierade det genomsnittliga prognosfelet mellan ca 0,4 
och 1 det första prognosåret. Sedan ökade prognosfelets storlek med prognos-
horisonten och den prognos som gjordes nio år i förväg, som därmed har en 
prognoshorisont på tio år, har ett prognosfel som varierar mellan ca 1 och 3. Störst 
var prognosfelet i ålderskategorin 20-34 år.  

För den yttre staden varierade det genomsnittliga prognosfelet mellan ca 0,5 och 
1,1 det första prognosåret och mellan ca 1,2 och 2,5 på nio års sikt. Även här var 
det ålderskategorin 20-34 som uppvisade störst fel men skillnaderna var inte lika 
stora som de som observerades för den inre staden. 

För det sista området, småhusområden, varierade det totala prognosfelet mellan 
ca 0,25 och 1 det första prognosåret och mellan 1 och 2,2 på nio års sikt. För 
denna kategori var prognosfelet störst för ålderskategorin 25-34 samt för de 
minsta, 0-3 år.  

Slutsatser för Stockholm 

De slutsatser som drogs i utvärderingen var bl.a. att de ålderskategorier som upp-
visade de största prognosfelen för prognosår ett var 0, 20-24 samt 25-29. Minst 
var felen för barn i skolåldern. Dock ökade prognosfelet för förskoleåldrarna med 
prognoshorisonten.   

Om man fokuserar på områden istället för åldrar, drogs slutsatsen att befolknings-
mässigt större områden ger säkrare prognoser än små områden. Störst var 
prognosfelet i nyare områden med flerbostadshus och allra minst var prognosfelet 
i småhusområden.  

Slutligen gjordes en jämförelse av netto- och bruttomodellernas överensstämmelse 
med det faktiska utfallet i Stockholm och på längre sikt visade sig bruttomodellen 
prestera bättre. På relativt kort sikt presterade de båda modellerna likvärdigt.  

Kommentarer 

Prognosfelen för Jönköping som presteras i denna utvärdering är inte direkt jäm-
förbara med de prognosfel som USK rapporterar i sin utvärdering eftersom de har 
aggregerat många fler delområden till tre större områden. Utvärderingen för 
Jönköpings delområden rapporterar prognosfelen, i de flesta fall, per tresiffer-
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område, vilket resulterar i att delområdena är befolkningsmässigt mindre i storlek 
än de tre områden som USK använder sig av. Därför förväntas en större osäkerhet 
på förhand för Jönköpings kommuns delområden. Dessutom har USK:s utvärde-
ring exkluderat områden med mycket nybyggnation, vilket denna utvärdering inte 
gör. Detta bidrar ytterligare till att prognosfelen förväntas vara större för Jönkö-
pings delområden.     
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CENTRUM ÖSTER 
Centrum Öster är ett centralt beläget delområde där bl.a. Jönköpings östra stads-
kärna och Kålgården ingår. I området dominerar flerbostadshusen som omfattar 
ca 98 procent av alla bostäder. Utav dessa är ca 74 procent hyresrätter. Under pe-
rioden 2000-2009 byggdes det 749 lägenheter och 3 småhus i området. 

Diagram A Prognoser och faktiskt utfall för Centrum Öster 

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Befolkning

2000

2001

2005

2007

2008

2009

utfall

 
 
Både de prognostiserade värdena och det faktiska utfallet anges i diagram A där 
den totala befolkningen i området visas. Som diagrammet visar har de olika 
prognoserna överensstämt relativt bra med det faktiska utfallet under 2000-talet. 
Under perioden har områdets befolkning ökat kraftigt, mycket till följd av den 
byggnation som skett på Kålgården. Den tidigaste prognosen, från 2000, över-
skattade befolkningen fram till 2006 för att sedan närma sig det faktiska utfallet. 
Den senaste prognosen, från 2009, visas enbart som en punkt i diagrammet och 
stämmer bra överens med det faktiska utfallet. 

För de prognoser som gjordes 2001, 2005 samt 2009 gällande 2009 års folkmängd 
redovisas befolkningen uppdelad i nio åldersklasser i tabell 1. Den senaste 
prognosen är från 2009 och den underskattade den totala folkmängden i området 
med 20 personer. De största avvikelserna var i ålderskategorierna 19-24 samt  
45-64. Prognosen underskattade dessa kategorier med 29 respektive 37 personer. 
De viktigaste ålderskategorierna, ur kommunalt planeringsperspektiv, är barn och 
äldre. De yngre barnen, 0-5 år, samt personer i åldrarna 65-79 år och 80 och äldre 
år överskattades med 18 personer var. Felbedömningen för de yngsta barnen 
motsvarar ca 8 procent av den ålderskategorins befolkning. Barnen i skol- och 
gymnasieåldern, 6-15 år och 16-18 år, underskattades totalt med 16 personer.  

Prognosen från 2005 har en prognoshorisont på fem år och den överskattade den 
totala folkmängden med 371 personer, vilket motsvarar en avvikelse på cirka 
7 procent. De största avvikelserna för enskilda ålderskategorier var i åldrarna  
19-44. Bland de yngre vuxna, 19-24 år, underskattades folkmängden med 
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139 personer och bland de något äldre, 25-34 år samt 35-44 år, överskattades 
folkmängden med 154 respektive 135 personer. Den ålderskategori som avvek 
mest i 2009 års prognos, 45-64 åringarna, stämmer exakt i detta års prognos. 
Barnen, både de yngre i förskoleålder, 0-5 år, och de lite äldre, 6-15 år, över-
skattades med 65 respektive 72 barn. Även de äldre invånarna överskattades,  
65-79 åringarna med 24 personer, och de äldsta, 80 och äldre år, med 80 personer. 

Tabell 1 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Centrum Öster 

Ålder 2009 års prognos  2005 års prognos   2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 226 208 18 273 208 65 349 208 141 
6-15 126 133 -7 205 133 72 334 133 201 
16-18 125 134 -9 115 134 -19 104 134 -30 
19-24 713 742 -29 603 742 -139 537 742 -205 
25-34 1 170 1 164 6 1 318 1 164 154 1 224 1 164 60 

35-44 479 458 21 593 458 135 782 458 324 
45-64 1 144 1 181 -37 1 181 1 181 0 931 1 181 -250 
65-79 614 607 7 631 607 24 484 607 -123 
80-w 252 241 11 321 241 80 255 241 14 

Summa 4 848 4 868 -20 5 239 4 868 371 5 001 4 868 133 

 
Prognosen från 2001 har en prognoshorisont på nio år. De största avvikelserna för 
den prognosen var bland befolkningen i medelåldern. Ålderskategorin 35-44 över-
skattades med 324 personer och kategorin 45-64 underskattades med 250 personer. 
Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern, 0-5 år samt 6-15 år, överskattades 
med 141 respektive 201 barn. Detta motsvarar avvikelser på crika 40 respektive  
60 procent för barnen. Gymnasieungdomarna underskattades istället med 30 ung-
domar, vilket är den näst minsta avvikelsen för den prognosen i absoluta tal, 
procentuellt motsvarar det en underskattning på ca 29 procent. Den minsta av-
vikelsen i absoluta tal var i kategorin 80 och äldre, där en överskattning på 14 per-
soner gjordes, medan den minsta procentuella avvikelsen var i kategorin 25-34.  

Diagram B Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier på Centrum Öster 
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För att få en översikt över alla sex prognoser och deras prognosfel, för samtliga 
ålderskategorier, har de samlats i ett eget diagram. Diagrammet visar prognosfel5 
för prognoser med upp till 10 års prognoshorisont. Generellt ökar prognosfelet 
med prognoshorisonten, även om det finns några undantag, t.ex. för ålderskatego-
rin 25-34. Diagrammet visar tre toppar för åldrarna 6-15, 19-24 samt 35-44. För 
dessa tre ålderskategorier är prognosfelen störst och varierar mellan 1 och 11. 
Lägre värden har prognosfelen för gymnasieungdomarna och de äldsta där de 
varierar mellan 1 och 5.  

 

Slutsatser  
De flesta prognoserna har överskattat folkmängden i området. Det beror framför 
allt på att man har räknat med mer nybyggnation än vad som faktiskt har skett de 
senaste åren och att man har räknat med fler barnfamiljer än de som faktiskt har 
flyttat till området. Den faktiska folkmängden i området har ökat för alla ålders-
kategorier, vilket redovisas mer detaljerat i tabellbilagan. De kategorier som har 
ökat mest är 45-64 som har ökat med 550 invånare, motsvarande ca 87 procent, 
och 25-34 som har ökat med 272 personer, vilket motsvarar ca 61 procent. Andra 
ålderskategorier som har ökat mycket, procentuellt sett, är gymnasieungdomarna, 
16-18 år som har ökat med 131 procent. De äldre i kategorin 65-79 har ökat med 
ca 73 procent, eller 256 personer under tioårsperioden. Detta tyder på att många 
som har flyttat till området har varit äldre, utan hemmavarande barn, eller varit i 
40-60 årsåldern med relativt vuxna barn. 

De kategorier som underskattats mest är de unga vuxna, 19-24 år, och de i åld-
rarna 45-64. Detta stämmer bra överens med den allmänna ökning av studenter 
som skett i Jönköping under tidsperioden och den kraftiga ökning av ålderskate-
gorin 45-64 som skett i området.   

De flesta ålderkategoriers avvikelser blir större när prognoshorisonten ökar. Detta 
trots att avvikelsen för den totala befolkningen är större för 2005 års prognos än 
2001 års prognos. Alltså tar avvikelserna ut varandra till viss del för den äldsta 
prognosen.         

Prognosfelen är relativt jämna över ålderskategorierna de första två åren, för att 
sedan uppvisa tydligare skillnader. Det indikerar att vissa ålderskategorier snabbt 
får större prognosavvikelser när prognoshorisonten ökar. För Centrum Öster rör 
det sig om grundskoleeleverna 6-15 år, de yngre vuxna, 19-24 år, samt de vuxna i 
åldrarna 35-44 år.   

   

                                                 
5 Prognosfelet summerar effekterna av fel i antaganden, modellfel, slumpfel samt fel på grund av 
avvikelser av byggnadsplaner. En enskild siffra har ingen egentlig innebörd utan prognosfelet 
används i jämförande syfte. 
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HUSKVARNA CENTRUM 
Huskvarna Centrum är ett delområde som omfattar centrala Huskvarna. Området 
domineras av flerbostadshus, ca 84 procent av alla bostäder är någon typ av fler-
bostadshus och de övriga 16 procenten består av småhus. Utav de flerbostadshus 
som finns i området är 62 procent hyresrätter. Under 2000-2009 byggdes 26 nya 
lägenheter och 1 småhus i området.   

Diagram C Prognoser och faktiskt utfall för Huskvarna Centrum 
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I diagram C redovisas utfallet, samt sex befolkningsprognoser, för åren  
2000-2009. Siffrorna avser den totala folkmängden i området. De flesta prognoser 
har räknat med en ökning i området under 2000-talet, vilket stämmer bra med ut-
fallet. Dock indikerade de äldre prognoserna, från 2000 och 2001, en snabbare be-
folkningsökning än vad som skedde och några av de nyare prognoserna en lång-
sammare. Prognosen från 2008 förutspådde t.o.m. en nedåtgående trend. Den 
prognos som stämmer bäst överens med det faktiska utfallet gjordes år 2007.  

Tabell 2 visar 2009 års folkmängd som den förutspåddes av prognoserna från 
2001, 2005 samt 2009. Dessa är uppdelade i ålderskategorier tillsammans med det 
faktiska utfallet och differensen mellan dem. 

Den senaste prognosen, från 2009, underskattade den totala folkmängden i 
Huskvarna Centrum med 63 personer. Alla ålderskategorier utom en, 25-34, 
underskattades i prognosen. Den ålderskategori med den största avvikelsen var 
46-64 som underskattades med 21 personer, motsvarande ca 3 procent. Både barn-
kategorierna och de kategorier som omfattar de äldre invånarna underskattades, 
med som minst ca 1 procent och som mest ca 7 procent av respektive kategoris 
folkmängd.  

 



14 

Tabell 2 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 2009 
års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Huskvarna Centrum 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos 2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 129 138 -9 155 138 17 181 138 43 
6-15 192 200 -8 187 200 -13 220 200 20 
16-18 105 110 -5 96 110 -14 95 110 -15 
19-24 323 328 -5 354 328 26 388 328 60 
25-34 360 345 15 510 345 165 515 345 170 

35-44 316 326 -10 315 326 -11 395 324 71 
45-64 645 666 -21 628 666 -38 601 664 -63 
65-79 472 487 -15 395 487 -92 374 487 -113 
80-w 579 584 -5 464 584 -120 462 584 -122 

Summa 3 121 3 184 -63 3 104 3 184 -80 3 231 3 180 51 

 
Prognosen från 2005 har en prognoshorisont på fem år och estimerade den totala 
befolkningen i Huskvarna Centrum relativt bra. Befolkningen underskattades med 
80 personer eller ca 3 procent. Den största avvikelsen för en enskild ålderskate-
gori är en överskattning av de i kategorin 25-34 med 165 personer, vilket motsva-
rar ca 32 procent. Samtidigt gjordes underskattningar på totalt 212 personer för 
kategorierna 65-79 samt 80 och äldre. Det motsvarar ca 25 procent av den äldre 
befolkningen i Huskvarna Centrum. De yngsta barnen, 0-5 år, överskattades med 
17 barn och skolbarnen, 6-15 år, underskattades med 13 barn.   

Den äldsta prognosen med en prognoshorisont på nio år gjordes 2001. Den totala 
befolkningen överskattades då med 51 personer, vilket motsvarar endast knappt 
2 procent. Den största avvikelsen i denna prognos var en överskattning på 170 
personer som gjordes för ålderskategorin 25-34. Det motsvarar en avvikelse på ca 
33 procent. Det som är av störst vikt för kommunens planering är prognoserna för 
barn och äldre. I denna prognos överskattades antalet barn med 43 respektive 20 
barn för kategorierna 0-5 och 6-15.  Antalet äldre underskattades istället med 113 
respektive 122 personer för kategorierna 65-79 samt 80 och äldre, vilket mot-
svarar ca 30 respektive 26 procent av de ålderskategorierna.  

Som diagram D redovisar tenderar prognosfelen att öka med prognoshorisonten. 
Trots det uppvisar den längsta prognoshorisonten det lägsta prognosfelet för 
ålderskategorin 45-64 år. I diagrammet finns det en splittrad topp, där fyra av tio 
prognoshorisonter uppvisar det största prognosfelet i kategorin 25-34 år och de 
resterande sex för kategorin 19-25 år. En annan observation är att prognosfelet 
bland de kategorier som representerar den äldre delen av befolkningen, 65-79 år 
samt 80 och äldre år, är större än de kategorier som representerar barnen, 0-5  
samt 6-15.  
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Diagram D Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i Huskvarna Centrum 
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Slutsatser 
Folkmängden i Huskvarna Centrum har ökat, sammantaget för hela perioden, med 
ca 150 personer eller ca 5 procent. Dock har folkmängden varierat en del från år 
till år, vilket prognoserna inte har kunnat förutse. Även utvecklingen för de en-
skilda ålderskategorierna under tioårsperioden har varierat. Barnen, 6-15 år samt 
de vuxna i åldrarna 25-34 och 65-79 har minskat. Ökat mest, antalsmässigt, har 
kategorin 45-64 gjort med 141 personer, vilket motsvarar ca 27 procent. Procent-
mässigt har kategorin 19-24 ökat mest med sina 48 procent, eller 107 personer. 
Detta tyder på att antalet ungdomar och familjer med relativt vuxna barn har ökat i 
området medan barnfamiljer med yngre barn samt äldre har minskat.    

I alla prognoser som redovisas i tabell 2 underskattades antalet äldre, 65-79 år 
samt 80 och äldre. I den nyaste prognosen från 2009 underskattades de med ca 2 
procent, i den från 2005 med ca 25 procent och i den äldre från 2001 med nästan 
28 procent. Avvikelserna för de enskilda ålderskategorierna växer när prognos-
horisonten ökar. Dock är det den äldsta prognosen, från 2001, som har den minsta 
avvikelsen för den totala befolkningen i området. Detta tyder på att prognosfelen 
på mindre nivå delvis tar ut varandra när de aggregeras.  

Både 2001 och 2005 års prognoser underskattade antalet äldre invånare i 
Huskvarna centrum, Sammantaget underskattades ålderskategorierna 65-79 och 
80 och äldre med 235 personer år 2001 och 212 personer år 2005. 

I prognosen från 2001 underskattades överskattades barnen i förskole- och skol-
åldern, 0-5 år och 6-15 år, med 63 barn, i 2005 års prognos överskattades de med 
4 barn och i den nyaste prognosen hade det svängt och en underskattning på 17 
barn gjordes. Detta trots att det faktiska antalet faktiskt har minskat.  

Enligt prognosfelen är kategorierna 19-24 och 25-34 svårast att prognostisera. De 
visar också att det för Huskvarna Centrum är svårare att förutspå antalet äldre än 
yngre.  
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LEKERYD 
Lekeryd är ett delområde som omfattar tätorten Lekeryd, exklusive det närlig-
gande landsbygdområdet, som ligger öster om Huskvarna. I området finns det 
mestadels småhus, hela 84 procent av det totala bostadsbeståndet. Utav de få 
lägenheter som finns är mer än hälften bostadsrätter. Under perioden 2000–2009 
byggdes 17 småhus i Lekeryd.  

Diagram E Prognoser och faktiskt utfall för Lekeryd 
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Prognoser från sex olika år tillsammans med det faktiska utfallet för området 
Lekeryd visas i diagram E. Fram till år 2005 sjönk folkmängden i Lekeryd, vilket 
framför allt 2001 års prognos har förutspått bra. Efter 2005 går trenden långsamt 
uppåt igen och den enda prognos som förutspådde den uppåtgående trenden är den 
som gjordes 2007.  

Trots de senaste årens positiva folkmängdsutveckling är skillnaden i folkmängd 
mellan 2000 och 2009 är endast 3 personer. I tabell 3, redovisas tre prognosers 
uppskattade värden för befolkningen år 2009 uppdelat i nio ålderskategorier. 

Tabell 3 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Lekeryd 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos 2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 66 64 2 56 64 -8 34 64 -30 
6-15 112 110 2 120 110 10 103 110 -7 
16-18 44 41 3 47 41 6 48 41 7 
19-24 46 44 2 48 44 4 48 44 4 
25-34 75 75 0 35 75 -40 64 75 -11 

35-44 130 127 3 135 127 8 120 127 -7 
45-64 179 173 6 190 173 17 199 173 26 
65-79 106 105 1 90 105 -15 86 105 -19 
80-w 41 43 -2 29 43 -14 31 43 -12 

Summa 800 782 18 750 782 -32 734 782 -48 
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Den nyaste prognosen överskattade alla ålderskategorier, förutom 25-34 som 
överensstämde exakt och 80 och äldre som underskattades med 2 personer. Det 
resulterade i en överskattning av den totala befolkningen med 18 personer. Denna 
prognos uppvisar en god överensstämmelse med det faktiska utfallet och avvikel-
serna är relativt små. Den största av dem var i ålderskategorin 45-64 där 6 perso-
ner överskattades, vilket motsvarar endast 3 procent i relativa tal. De viktiga 
kategorierna 0-5 och 6-15 överskattades med sammanlagt 4 barn. För ålders-
kategorierna 65-79 samt 80 och äldre, gjordes en underskattning på totalt endast 
1 person.  

Med en prognoshorisont på fem år underskattade 2005 års prognos den totala be-
folkningen med 32 personer. Den största avvikelsen var i ålderskategorin 25-34 
där prognosen förutspådde 35 personer men det faktiska utfallet blev 40 personer 
högre. Bland de yngsta barnen, 0-5 år, underskattades antalet med 8 barn sam-
tidigt som skolbarnen, 6-15 år, överskattades med 10 barn. Antalet äldre i Lekeryd 
underskattades med 15 personer för kategorin 65-79 år och 14 personer för kate-
gorin 80 och äldre.     

Den äldsta prognosen i tabell 3 gjordes år 2001 och har därmed en prognos-
horisont på nio år. Totalt underskattades befolkningen med 48 personer, detta till 
följd av det antagande som gjordes i denna prognos om en nedåtgående trend i 
folkmängden. De största avvikelserna i denna prognos var för de allra yngsta, 0-5 
år, och kategorin 45-64. Barnen underskattades med 30 barn och kategorin 45-64 
överskattades med 26 personer. I procent motsvarar detta ca 88 respektive ca 
14 procent. Antalet äldre underskattades med 19 personer i ålderskategorin 65-79 
och med 12 personer i ålderskategorin 80 och äldre.  

Diagram F Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i området Lekeryd 
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Som diagram F visar är prognosfelen för Lekeryd relativt samlade mellan 0 och 
strax över 2. De kategorier som har de största prognosfelen är 0-5, 25-34, 45-64 
samt 80 och äldre. Generellt kan man konstatera att de prognoser med kortare 
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prognoshorisonter har mindre prognosfel än de prognoser med längre 
prognoshorisonter.  

 

Slutsatser 
Sammantaget över perioden har Lekeryds folkmängd inte förändrats speciellt 
mycket. De äldre prognoserna hade svårt att förutspå återhämtningen av folk-
mängden som observeras från och med 2005. De flesta av de nyare prognoserna 
förutspådde visserligen högre befolkningsnivåer än de tidigare men fortfarande en 
negativ trend. Ungefär hälften av ålderskategorierna har dessutom minskat under 
tioårsperioden. Antalet barn i åldrarna 6-15 har minskat med 40 barn, kategorierna 
19-24 och 25-34 har minskat marginellt och kategorin 45-64 har minskat med 
48 personer. Den kategori som har ökat mest, både antalsmässigt och procent-
mässigt, är 65-79 som ökade med 43 personer eller 69 procent under perioden. 
Gymnasieungdomarna, 16-18 år, ökade med 15 personer och de allra yngsta,  
0-5 år, med 2 barn. Sammantaget har ändå antalet barn i Lekeryd minskat medan 
antalet äldre har ökat.  

De äldre, i ålderskategorierna 65-79 och 80 och äldre, underskattades samman-
taget i alla tre prognoser, även om avvikelsen var mindre ju kortare prognos-
horisonten var. De yngre barnen, 0-5 år, underskattades kraftigt i 2001 års 
prognos som förutspådde 34 barn i denna kategori när det faktiska utfallet blev 64. 
Detta motsvarar en procentuell avvikelse på ca 88 procent. Skolbarnen, 6-15 år, 
underskattades i den äldsta prognosen, från 2001, men överskattades i både 2005 
och 2009 års prognos. Prognosen från 2009, avvek minst från det faktiska utfallet 
medan 2001 års prognos avvek mest för den totala befolkningen.  

Diagram F visar att prognosfelen för Lekeryd är relativt små och jämna för alla 
ålderskategorier. Detta är lite ovanligt eftersom att osäkerheten generellt är större i 
områden med relativt liten befolkning och Lekeryd hade en befolkning på 782 
personer år 2009, vilket får betraktas som en relativt liten befolkning. Dock brukar 
prognosfelen vara mindre för småhusområden än flerbostadshusområden och 
Lekeryds bostadsbestånd består av ca 84 procent småhus. Detta tyder på att bo-
stadsbeståndet har en större inverkan på prognosfelet än folkmängden.  
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KETTILSTORP 
Kettilstorp är ett bostadsområde som ligger i södra Jönköping. Området är väldigt 
homogent då ca 99 procent av alla bostäder är småhus. Inga förändringar i 
bostadsbeståndet har skett under perioden 2000–2009.  

Diagram G Prognoser och faktiskt utfall för Kettilstorp 

600

650

700

750

800

850

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Befolkning

2000

2001

2005

2007

2008

2009

utfall

 
I diagram G visas det faktiska utfallet för befolkningen i Kettilstorp tillsammans 
med sex olika prognoser från 2000-talet. Den äldsta prognosen, från 2000 visar en 
svagt nedåtgående trend för tidsperioden och resterande prognoser visar uppåt-
gående trender. Utfallet har varierat, både uppåt och nedåt, under perioden men 
den totala skillnaden mellan år 2000 och 2009 är endast 9 personer. Den prognos 
som ser ut att stämma bäst överens med utfallet är den äldsta prognosen, från år 
2000, även om det bara är i början och i slutet, de andra prognoserna överskattar 
befolkningen i området. 

Tabell 4 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Kettilstorp 

Ålder 2009 års prognos  2005 års prognos  2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 74 69 5 82 69 13 66 69 -3 
6-15 124 117 7 143 117 26 149 117 32 
16-18 31 31 0 31 31 0 33 31 2 
19-24 34 42 -8 38 42 -4 46 42 4 
25-34 76 67 9 71 67 4 53 67 -14 

35-44 124 116 8 132 116 16 133 116 17 
45-64 212 213 -1 206 213 -7 219 213 6 
65-79 68 71 -3 69 71 -2 72 71 1 
80-w 26 29 -3 22 29 -7 26 29 -3 

Summa 772 755 17 793 755 38 797 755 42 

 
Den senaste prognosen, från 2009, har en prognoshorisont på ett år och överskat-
tade den totala befolkningen med 17 personer. Den största avvikelsen för en 
enskild ålderskategori gjordes för kategorin 25-34 som överskattades med 
9 personer. Det representerar en avvikelse på ca 12 procent. De viktiga ålders-
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kategorierna, ur ett planeringsperspektiv, är de äldre och barnen. För ålderskatego-
rierna 65-79 och 80 och äldre underskattades befolkningen med 3 personer per 
kategori. För barnen observeras det omvända, den yngsta kategorin 0-5 år 
överskattades med 5 barn och den något äldre kategorin 6-15 år överskattades 
med 7 barn. Gymnasieungdomarna, 16-18 år, prognostiserades däremot korrekt.  

Med en prognoshorisont på fem år, som prognosen från 2005 har, överskattades 
Kettilstorps befolkning på 38 personer. Den största avvikelsen i detta års prognos 
var i ålderskategorin 6-15 år där prognosen överskattade antalet barn med 
26 stycken. De yngsta barnen, 0-5 år, överskattades med 13 barn, detta motsvarar 
en procentuell avvikelse på 18 respektive 16 procent. Gymnasieungdomarna för-
utspåddes korrekt i prognosen. Antalet äldre i Kettilstorp, kategorierna 65-79 samt 
80 och äldre, underskattades med 2 respektive 7 personer.  

Den äldsta prognosen, med nio års prognoshorisont, från 2001 överskattade den 
totala befolkningen med 42 personer, eller ca 5 procent. Den ålderskategori med 
den största enskilda avvikelsen är grundskolebarnen, 6-15 år, som överskattades 
med 32 barn. Det motsvarar en procentuell avvikelse på ca 21 procent. Gymnasie-
ungdomarna, 16-18 år överskattades med 2 ungdomar och de minsta barnen, 0-5 
år, underskattades med 3 barn. Sammantaget överskattades antalet personer under 
18 år med 31 personer. För den äldre delen av Kettilstorps befolkning stämde 
prognosen väl överens med utfallet, ålderkategorierna 65-79 år och 80 och äldre 
underskattades totalt med endast 2 personer.  

Diagram H Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i området Kettilstorp 
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Generellt är prognosfelen små för Kettilstorp, oftast är de lägre än 2. Det finns 
dock två ålderskategorier då prognosfelen är högre än 2 för en del prognos-
horisonter. Den första kategorin är 0-5 år och den andra 25-34 år. För Kettilstorp 
är det inte nödvändigtvis så att prognosfelen ökar med prognoshorisonten.   
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Slutsatser 
Under 2000-talet har folkmängden i Kettilstorp inte förändrats speciellt mycket. 
De små förändringarna beror till stor del på att det inte har byggts något i området 
under tidsperioden. Den faktiska befolkningsutvecklingen i området har varierat 
mellan de nio ålderskategorierna. Både de yngsta och de lite äldre barnen, 0-5 år 
och 6-15 år, har minskat under tioårsperioden. Minskat gjorde även de vuxna i 
åldrarna 25-34 med 26 personer, motsvarande 28 procent. Gymnasieungdomarna, 
16-18 år, ökade med 3 personer och de vuxna i åldrarna 19-24 med 7 personer. 
Ökat har även de äldsta invånarna i Kettilstorp gjort med 10 personer och kate-
gorin 45-64 år med 20 personer under perioden. Detta motsvarar ökningar på ca 
53 respektive 10 procent. Detta tyder på att fler äldre och färre barnfamiljer bor i 
området.  

I de flesta fallen har barnkategorierna, 0-5 år samt 6-15 år, överskattats. Antalet 
äldre, kategorierna 65-79 samt 80 och äldre, har istället underskattats i de flesta 
fall. Detta tyder på att det inte skett något generationsskifte i området.  

Avvikelserna för de tre prognoserna som redovisas i tabell 4 följer en tidsmässig 
för den totala befolkningen; de växer med prognoshorisonten.      

De små prognosfelen för Kettilstorp beror troligtvis på den stora andelen småhus i 
området, 99 procent av det totala bostadsbeståndet. Annars är det ganska vanligt 
att prognosfelen är större i mindre områden. De största prognosfelen var i kate-
gorin, 0-5 år, och kategorin 25-34.  
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BANKERYD 
Bankeryd är en tätort som ligger norr om Jönköping på Vätterns västra sida. 
Bankeryd är uppdelat i tre olika delområden på NYKO:s tresiffernivå, Attarp-
Backamo, Nyarp-Torp och Trånghalla. Dessa har aggregerats för att få ett gemen-
samt område för tätorten Bankeryd i denna utvärdering. I hela Bankeryd är ca 70 
procent av alla bostäder småhus, och för de mindre delområdena är andelen små-
hus 47 procent i Attarp-Backamo, 87 procent i Nyarp-Torp och 97 procent i 
Trånghalla. Under perioden 2000-2009 byggdes, i hela Bankeryd, 155 småhus  
och 70 lägenheter.   

Diagram I  Prognoser och faktiskt utfall för Bankeryd 
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Diagram I visar sex olika prognoser från 2000-talet tillsammans med det faktiska 
utfallet under samma period för det aggregerade området Bankeryd. Från 2000 till 
2009 har folkmängden i Bankeryd ökat med ca 600 personer. Det motsvarar en 
procentuell förändring på ca 8 procent för området. Alla prognoser har fångat 
denna uppåtgående trend, även om de flesta har underskattat det faktiska utfallet 
de senaste åren. 

Tabell 5 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Bankeryd 

Ålder 2009 års prognos  2005 års prognos  2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 717 706 11 720 706 14 554 706 -152 
6-15 1 161 1 150 11 1 105 1 150 -45 1 115 1 150 -35 
16-18 375 372 3 368 372 -4 383 372 11 
19-24 432 411 21 458 411 47 537 411 126 
25-34 697 723 -26 582 723 -141 638 723 -85 

35-44 1 317 1 304 13 1 231 1 304 -73 1 077 1 304 -227 
45-64 1 969 1 947 22 1 956 1 947 9 2 051 1 947 104 
65-79 1 083 1 096 -13 1 035 1 096 -61 1 038 1 096 -58 
80-w 338 342 -4 329  342 -13 344  342 2 

Summa 8 089 8 051 38 7 784 8 051 -267 7 738 8 051 -313 

 



23 

Prognosen som gjordes 2009 är den senaste i tabell 5 och har en prognoshorisont 
på ett år. I denna prognos underskattades den totala folkmängden med 38 perso-
ner, vilket motsvarar knappt en halv procent. Den största avvikelsen för en enskild 
ålderskategori var i kategorin 25-34 år som underskattades med 26 personer. 
Antalet yngre i området, 0-5 år samt 6-15 år, överskattades med 11 barn vardera 
och gymnasieungdomarna, 16-18 år, överskattades med 3 ungdomar. Antalet äldre 
i Bankeryd underskattades istället i denna prognos, kategorin 65-79 med 13 per-
soner och kategorin 80 och äldre med 4 personer.  
 
Prognosen från 2005 har en prognoshorisont på fem år och den totala befolk-
ningen underskattades med 267 personer, vilket motsvarar ca 3 procent. Den 
största enskilda avvikelsen i denna prognos var i kategorin 25-34 som underskat-
tades med 141 personer, vilket motsvarar ca 24 procent. De yngsta barnen, 0-5 år, 
överskattades med 14 barn medan de äldre barnen, 6-15 år, underskattades med 45 
barn. De äldsta invånarna i Bankeryd underskattades med 61 respektive 13 perso-
ner för kategorierna 65-79 samt 80 och äldre.  
 
Den äldsta prognosen i tabell 5 gjordes 2001 och har därmed en prognoshorisont 
på nio år. Den totala befolkningen i Bankeryd underskattades med 313 personer, 
vilket motsvarar ca 4 procent. Den största avvikelsen för en enskild ålderskategori 
var i kategorin 35-44 som underskattades med 21 procent eller 227 personer. De 
yngsta barnen, 0-5 år, underskattades med 152 barn, motsvarande ca 27 procent. 
Barnen i åldrarna 6-15 underskattades också men endast med 35 barn eller ca 
3 procent. De äldre invånarna i Bankeryd, 65-79 år, underskattades med 58 perso-
ner och de allra äldsta, 80 och äldre, överskattades med 2 personer. Detta mot-
svarar procentuella avvikelser på ca 6 procent respektive 1 procent.  

Diagram J Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i området Bankeryd 
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I diagram J visas det genomsnittliga prognosfelet för ett upp till tio års prognos-
horisont, fördelat på nio olika ålderskategorier. Generellt ökar prognosfelet med 
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prognoshorisonten för Bankeryds prognoser. De största prognosfelen observeras 
för kategorierna 19-24, 0-5 samt 35-44. För den senare gäller det framför allt på 
längre sikt. De äldre, kategorierna 65-79 och 80 och äldre, har prognosfel mellan 
0 och 1,5 för alla prognoshorisonter.  
 

Slutsatser 
Folkmängden i Bankeryd har ökat under tidsperioden med ca 8 procent, eller ca 
600 invånare. Alla prognoser som har gjorts hittills under 2000-talet har fångat 
den uppåtgående trenden och stämmer relativt bra överens med det faktiska utfal-
let.  

Under tidsperioden har det skett förändringar inom ålderskategorierna. Antalet 
småbarn i området, 0-5 år, har ökat med 155 barn på tio år, vilket motsvarar en 
ökning på 28 procent. De något äldre barnen, 6-15 år, har minskat med 3 procent, 
medan gymnasieungdomarna, 16-18 år, har ökat med 65 ungdomar eller 
21 procent. Den kategori bland de vuxna som har förändrats mest är den för åld-
rarna 35-44 som har ökat med 310 personer under tidsperioden, vilket motsvarar 
ca 31 procent. Invånarna i åldrarna 45-64 år har istället minskat med 155 personer. 
De äldsta invånarna har ökat med 260 respektive 47 personer för ålderskate-
gorierna 65-79 samt 80 och äldre. Detta motsvarar förändringar på 31 respektive 
16 procent. Siffrorna tyder därmed på att Bankeryd har fått ett större antal pensio-
närer och barnfamiljer, medan antalet medelålders har minskat i området. 

Prognosernas avvikelser varierar mycket från år till år, dock finns det två kate-
gorier som samtliga prognoser i Tabell 5 har underskattat; 25-34 och 65-79. Två 
kategorier har på samma sätt överskattats i samtliga prognoser; 19-24 samt 45-64. 
Alltså har prognoserna tenderat att underskatta antalet småbarnsföräldrar och äldre 
medan de har överskattat antalet unga vuxna, 19-24 år, samt personer med relativt 
vuxna barn, 45-64 år. Generellt ökar avvikelserna med prognoshorisonten, både 
för den totala folkmängden i Bankeryd och för de enskilda ålderskategorierna. 
Prognosfelen är störst för kategorierna 0-5, 19-24 samt 35-44 och ökar med åren. 

Nybyggnationen under tidsperioden har gjort det möjligt för folkmängden att öka 
som den har gjort och bidrar samtidigt till större osäkerhet och större avvikelser i 
prognoserna. Den största delen av de nya bostäderna bestod av småhus, vilket för-
klarar den stora ökningen av kategorierna 0-5 och 35-44.  
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RÅSLÄTT 
Råslätt är ett bostadsområde som ligger i södra Jönköping. Området domineras av 
flerbostadshus, vilka omfattar ca 99 procent av samtliga bostäder i området. Utav 
dessa är hela 96 procent hyresrätter. Ingen nybyggnation skedde i området under 
2000-2009.  

Diagram K  Prognoser och faktiskt utfall för Råslätt 
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Diagram K visar sex prognoser från 2000-talet tillsammans med det faktiska ut-
fallet för Råslätt. De flesta prognoser har underskattat folkmängden helt eller för 
de flesta år. De flesta prognoser har förutspått en positiv utveckling av folkmäng-
den, dock inte 2007 eller 2008 års prognoser som förutspådde små minskningar. 
Trots små minskningar av folkmängden 2005 och 2008 har folkmängden under 
den här perioden ökat med nästan 500 personer.  

Tabell 6 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Råslätt 

Ålder 2009 års prognos   2005 års prognos   2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 399 407 -8 417 407 10 391 407 -16 
6-15 529 524 5 612 524 88 619 524 95 
16-18 171 171 0 176 171 5 208 171 37 
19-24 788 778 10 537 778 -241 445 778 -333 
25-34 783 786 -3 822 786 36 672 786 -114 

35-44 544 558 -14 471 558 -87 392 558 -166 
45-64 917 907 10 968 907 61 1 046 907 139 
65-79 535 516 19 568 516 52 636 516 120 
80-w 217 223 -6 211 223 -12 241 223 18 

Summa 4 884 4 870 14 4 781 4 870 -89 4 649 4 870 -221 

 
Prognosen från 2009 är den senaste i tabell 6 och har en prognoshorisont på ett år. 
Den lyckades förutspå en folkmängd som endast skiljer sig med 0,3 procent, eller 
14 personer, från det faktiska utfallet. Den största avvikelsen för en specifik 
ålderskategori var i åldrarna 65-79 år, som överskattades med 19 personer. Den 
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yngsta kategorin 0-5 år underskattades med 8 barn i denna prognos. De lite äldre 
barnen, 6-15 år överskattades med 5 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, 
förutspåddes korrekt. Sammantaget underskattades antalet barn, 0-18 år, på 
Råslätt endast med 3 barn år 2009. De äldsta invånarna, 80 och äldre år, 
underskattades med 6 personer.  

Prognosen från 2005 har en längre prognoshorisont, fem år, och underskattade 
2009 års folkmängd med 89 personer, vilket motsvarar ca 2 procent. Den största 
avvikelsen för en enskild ålderskategori gjordes för kategorin 19-24 år som under-
skattades med 241 personer. Det motsvarar en underskattning på nästan 45 pro-
cent. Barnen överskattades i alla tre kategorier. De yngsta som är 0-5 år över-
skattades med 10 barn, de lite äldre, 6-15 år, överskattades med 88 barn och 
slutligen gymnasieungdomarna, 16-18 år, med 5 barn. Den äldre befolkningen på 
Råslätt överskattades om man sammanställer kategorierna 65-79 samt 80 och 
äldre. Separat överskattades den förre med 52 personer medan den senare under-
skattades med 12 personer.  

Den äldsta prognosen gjordes år från 2001 och har därmed en prognoshorisont på 
nio år. Den totala befolkningen på Råslätt underskattades då med 221 personer 
eller nästan 5 procent. Den största enskilda avvikelsen gjordes för kategorin 19-24 
som underskattades med 333 personer, vilket motsvarar ca 75 procent. Även kate-
gorin 35-44 underskattades i detta års prognos, med 166 personer eller ca 42 pro-
cent. Den yngsta ålderskategorin, 0-5 år, underskattades med 16 barn och den lite 
äldre kategorin, 6-15 år, överskattades med 95 barn. Gymnasieungdomarna, 16-18 
år, överskattades med 37 personer, vilket gör att barnen och ungdomarna på 
Råslätt sammantaget överskattas med 116 personer. I kategorin 65-79 överskatta-
des befolkningen med 120 personer och i den äldsta kategorin, 80 och äldre, över-
skattades befolkningen med 18 personer.  

Diagram L Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier på Råslätt 
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Diagram L visar prognosfelen för prognoshorisonter upp till tio år. Generellt ökar 
prognosfelen med prognoshorisonten, ett undantag här är prognoshorisonten på tio 
år som inte följer de andra prognoshorisonternas mönster. För alla prognos-
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horisonter, utom den äldsta, är det en tydlig topp för kategorin 19-24, vars 
prognosfel varierar mellan 1 och 11. För de övriga kategorierna är prognosfelen 
ganska likvärdiga, mellan 0,5 och 1,5 för de kortare prognoshorisonterna och 
mellan 1,5 och 4 för de längre prognoshorisonterna.  

 

Slutsatser 
Trots att nedgångar i folkmängden har skett två gånger under 2000-talet har en 
ökning av folkmängden på Råslätt skett sammantaget under tidsperioden  
2000–2009. Detta trots att inga nybyggnationer har skett under denna tidsperiod. 
En förklaring till detta är att det har funnits ett stort antal tomma lägenheter som 
under 2000-talets gång har blivit uthyrda. 

Under tioårsperioden har det faktiska utfallet för folkmängden på Råslätt ökat för 
de flesta ålderskategorier, men minskat för några. Dessa är barnen i åldrarna 6-15 
som har minskat med 81 barn, vilket motsvarar ca 13 procent. Kategorin, 16-18, 
har även den minskat i antal under perioden och blivit 24 ungdomar färre, vilket 
motsvarar ca 12 procent. Den tredje och sista kategorin som har minskat är 35-44 
som minskade med 17 personer eller ca 3 procent. De som har ökat mest är kate-
gorierna 19-24 samt 25-34 som har ökat med 187 respektive 153 personer. Även 
antalet äldre har ökat; de i åldrarna 65-79 med 84 personer och de i åldrarna 80 
och äldre med 21 personer. 

Avvikelserna ökar med prognoshorisonten, både för de enskilda ålderskatego-
rierna och för den totala folkmängden i området. De största prognosfelen för om-
rådet var i ålderskategorin 19-24 år, där prognosfelet redan med tre års prognos-
horisont är större än 6. Den troligaste förklaringen till det är att antalet studenter 
har ökat på ett sätt som prognoserna inte har lyckats förutspå samt att ett stort 
antal studenter bor på Råslätt.  
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ÖXNEHAGA  
Öxnehaga är ett bostadsområde som ligger i sydvästra Huskvarna och gränsar mot 
Jönköping. I området är ca 65 procent av alla bostäder flerbostadshus och de öv-
riga 35 procenten småhus. Utav de flerbostadshus som finns i området är majori-
teten, ca 97 procent, hyresrätter. Inga nya bostäder tillkom under perioden 2000-
2009.  

Diagram M  Prognoser och faktiskt utfall för Öxnehaga 
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I diagram M visas det faktiska utfallet tillsammans med sex olika befolknings-
prognoser från 2000-talet. Alla prognoser, utom den senaste, underskattar folk-
mängden på Öxnehaga mer eller mindre. Förutom den senaste prognosen som 
bara har en punkt i diagrammet, visar alla prognoser nedåtgående trender för 
folkmängden i området. Även om utfallet har varierat från år till år, både uppåt 
och nedåt, har folkmängden under perioden totalt ökat med 49 personer. Det mot-
svarar en procentuell ökning på knappt 1 procent  

Tabell 7 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Öxnehaga 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos   2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 470 451 19 357 451 -94 355 451 -96 
6-15 758 784 -26 739 784 -45 732 784 -52 
16-18 250 255 -5 234 255 -21 260 255 5 
19-24 414 410 4 478 410 68 478 410 68 
25-34 619 630 -11 525 630 -105 541 630 -89 

35-44 695 688 7 593 688 -95 479 688 -209 
45-64 1 326 1 305 21 1 344 1 305 39 1 436 1 305 131 
65-79 652 642 10 666 642 24 728 642 86 
80-w 171 172 -1 165 172 -7 192 172 20 

Summa 5 355 5 337 18 5 101 5 337 -236 5 202 5 337 -135 

 
Den senaste prognosen gjordes 2009 och har därmed ett års prognoshorisont. Den 
totala befolkningen överskattades med 18 personer, vilket motsvarar en överskatt-
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ning på ca 0,3 procent. De största avvikelserna var i ålderskategorierna 6-15 år 
och 45-64 år. De yngsta barnen, 0-5 år, överskattades med 19 barn, de i skol-
åldern, 6-15 år, underskattades med 26 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, 
underskattades med 5 personer. Totalt underskattades alla barn, 0-18 år, med 12 
barn, eller 0,8 procent. Ålderskategorin 19-24 överskattades med 4 personer och 
kategorin 25-34 underskattades med 11 personer. De äldre, d.v.s. 65-79 samt 80 
och äldre, överskattades med totalt 9 personer i detta års prognos, vilket motsvarar 
ca 1 procent.  

Prognosen från år 2005 har en prognoshorisont på fem år. Denna prognos under-
skattade den totala folkmängden på Öxnehaga med 236 personer eller cirka 
5 procent. Den största enskilda avvikelsen var i ålderskategorin 25-34 med 
105 personer, motsvarande 20 procent. Den lite äldre ålderskategorin, 35-44 år, 
underskattades med 95 personer eller ca 16 procent. Barnen underskattades med 
totalt 160 barn i åldrarna 0-18 år och utav dessa tillhörde 94 barn den yngsta kate-
gorin, 0-5 år, 45 barn den lite äldre kategorin 6-15 år och de resterande 21 barnen 
ungdomskategorin, 16-18 år. Barnen underskattades därmed totalt med 12 procent 
i denna prognos. De äldre invånarna på Öxnehaga, 65-79 år, överskattades med 24 
personer och de äldsta, 80 och äldre, underskattades med 7 personer.  

Den äldsta prognosen i tabell 7 är från 2001 och har därmed en prognoshorisont 
på 9 år. Totalt underskattade denna prognos folkmängden på Öxnehaga med 135 
personer. Den största enskilda avvikelsen var i ålderskategorin 35-44 som under-
skattades med 209 personer i 2001 års prognos. Detta motsvarar en avvikelse på 
ca 33 procent. De yngsta barnen, 0-5 år, underskattades med 96 barn, barnen i 
grundskoleålder, 6-15 år, med 52 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, över-
skattades med 5 ungdomar. Totalt sett underskattades barnen, 0-18 år, med 143 
barn eller ca 11 procent. Ålderskategorin 65-79 år överskattades med 86 personer 
i 2001 års prognos. De allra äldsta, 80 och äldre, överskattades med 20 personer.  

Diagram N Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier på Öxnehaga 
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För att få en bild av avvikelserna i prognoserna för de olika ålderskategorierna 
sammanställdes det genomsnittliga prognosfelet för ett till tio års prognos-
horisonter. Resultatet av detta presenteras i diagram N. Som diagrammet redovisar 
finns det fyra åldersklasser som skiljer sig från mängden. Störst prognosfel upp-
visar barnen i åldrarna 6-15 vars prognosfel varierar mellan ca 1 och 7. Näst störst 
prognosfel visar den kombinerade toppen för kategorierna 25-34 samt 35-44. 
Nästan lika stort är prognosfelet för de allra yngsta, 0-5 år. Ålderskategorierna  
16-18 samt 45-64 uppvisar de minsta prognosfelen för Öxnehaga.  

 

Slutsatser 
Som diagram M visar har alla prognoser, förutom den från 2009, underskattat 
folkmängden på Öxnehaga. Sammantaget för hela perioden har folkmängden ökat 
marginellt, med ca 0,9 procent. Utvecklingen har därmed varit positivare än för-
väntat. Vissa ålderskategorier har ökat och andra har minskat. Antalet barn mins-
kade med 4 i kategorin 0-5 år, med 120 i kategorin 6-15 år och med 13 ungdomar 
i kategorin 16-18 år. Minskade gjorde även de vuxna i åldrarna 25-34 och 45-64. 
De kategorier som ökade var främst de äldre, 65-79 och 80 och äldre som ökade 
med totalt 259 personer, men också de i åldrarna 19-24 och 35-44. Detta tyder på 
att antalet barnfamiljer har minskat i området medan främst de äldre invånarna har 
ökat i antal.  

Enligt tabell 7 underskattades barnen, både i åldrarna 0-5 och 6-15, av de progno-
ser som presenterades. Två andra kategorier som ofta underskattades var 25-34 år 
och 35-44 år. Detta tyder på att antalet barnfamiljer på Öxnehaga har underskat-
tats i prognoserna. Avvikelserna som redovisas i tabellen blir större med prognos-
horisonten i de flesta fall för de olika ålderskategorierna. För den totala befolk-
ningen är det dock 2005 års prognos som uppvisar den största avvikelsen. På 
längre sikt verkar prognosfelen på Öxnehaga ta ut varandra i större utsträckning 
än på ett par års sikt. Antalet äldre invånare, 65-79 samt 80 och äldre, har i de 
flesta fall överskattats av prognoserna.  

Prognoserna har därmed förutspått ett tydligare skifte från barnfamiljer till äldre, 
vilket har resulterat i att antalet barnfamiljer har underskattats trots att de egentli-
gen har minskat i antal på Öxnehaga.  
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TENHULTS LANDSBYGD 
Tenhults landsbygd är ett område som ligger söder om Huskvarna och omfattar 
landsbygden som omger tätorten Tenhult, dock inte själva tätorten som är ett eget 
delområde. Mindre tätorter som Rogberga och Öggestorp ingår i delområdet. Ca 
96 procent av alla bostäder på Tenhults landsbygd är småhus. Under perioden 
2000-2009 byggdes 31 småhus i området. 

Diagram O  Prognoser och faktiskt utfall för Tenhults Landsbygd 
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I diagram O visas sex olika prognoser från 2000-talet tillsammans det faktiska ut-
fallet från samma period. De flesta prognoser underskattar befolkningen på 
Tenhults landsbygd något, och visar en negativ trend i befolkningsutvecklingen. 
Den enda avvikelsen är prognosen från år 2000 som förutspår en svag positiv 
trend. Som det faktiska utfallet visar har folkmängden på Tenhults landsbygd 
varierat en del genom åren, men sammantaget för hela perioden har det ökat med 
63 personer. Det motsvarar en procentuell ökning på nästan 5 procent.  

Tabell 8 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 2009 
års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Tenhults landsbygd 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos  2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 112 115 -3 81 115 -34 83 115 -32 
6-15 182 177 5 175 177 -2 174 177 -3 
16-18 69 67 2 56 67 -11 54 67 -13 
19-24 87 82 5 74 82 -8 65 82 -17 
25-34 134 146 -12 120 146 -26 103 146 -42 

35-44 210 209 1 201 209 -8 177 209 -27 
45-64 407 407 0 396 407 -11 375 407 -30 
65-79 140 133 7 140 133 7 139 133 9 
80-w 40 36 4 38 36 2 34 36 -1 

Summa 1382 1372 10 1279 1372 -93 1204 1372 -154 
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Den nyaste prognosen i tabell 8 är från 2009 och har därmed ett års prognos-
horisont. Totalt överskattades folkmängden detta år med 10 personer, vilket mot-
svarar endast 0,7 procent. Bland de enskilda ålderskategorierna gjordes den största 
avvikelsen i absoluta tal för kategorin 25-34 som underskattades med 12 personer, 
motsvarade nästan 9 procent. De yngsta barnen, 0-5 år, underskattades med 3 barn 
och den äldre kategorin, 6-15 år, överskattades med 5 barn. De äldre invånarna på 
Tenhults landsbygd, 65-79 år, överskattades med 7 personer och de äldsta, 80 och 
äldre, överskattades med 4 personer. För kategorin 45-64 överensstämde 
prognosen och utfallet exakt.  

Prognosen från 2005 har fem års prognoshorisont och underskattade folkmängden 
på Tenhults landsbygd med 93 personer. De största enskilda avvikelserna mot det 
faktiska utfallet gjordes för de allra yngsta, 0-5 år, som underskattades med 34 
barn samt kategorin 25-34 år som underskattades med 26 personer. Detta motsva-
rar en procentuell avvikelse på ca 42 respektive 22 procent. Även grundskole-
barnen, 6-15 år, och gymnasieungdomarna, 16-18 år, underskattades i denna 
prognos med 2 respektive 11 personer. De äldre invånarna, 65-79 samt 80 och 
äldre, överskattades istället med 7 respektive 2 personer i 2005 års prognos. 

Den äldsta prognosen i tabell 8 gjordes år 2001 och har därmed en prognos-
horisont på nio år. Folkmängden i denna prognos underskattades med 154 perso-
ner, vilket motsvarar ca 13 procent. För de enskilda ålderskategorierna var de 
största avvikelserna i kategorierna 25-34 och 0-5 med underskattningar på 42 
respektive 32 personer. Även kategorierna 35-44 och 45-64 uppvisade stora av-
vikelser då 2001 års prognos underskattade dem med 27 respektive 30 personer. 
De äldre barnen underskattades i detta års prognos med endast 3 barn i kategorin 
6-15 och 13 ungdomar i kategorin 16-18. De äldre invånarna på Tenhults lands-
bygd överskattades med totalt 8 personer, där kategorin 65-79 överskattades med 
9 personer och kategorin 80 och äldre underskattades med 1 person.  

Diagram P Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i området Tenhults landsbygd 
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Prognosfelen som visas i diagram P är överlag låga, mestadels mellan 0 och 2.  
De toppar som kan ses är främst för kategorierna 25-34 och 0-5. För de tre längsta 
prognoshorisonterna, åtta till tio år, är felen dessutom relativt höga för kategorin 
19-24, medan de övriga prognoshorisonterna uppvisar prognosfel under 1.  

 

Slutsatser 
Den totala befolkningen i delområdet Tenhults landsbygd har ökat med 63 perso-
ner mellan 2000 and 2009. Under de åren har folkmängden varierat en del och 
prognoserna har haft svårt att förutse det. Istället har de flesta prognoser förutspått 
en nedåtgående trend för befolkningsutvecklingen. Den faktiska utvecklingen för 
folkmängden på Tenhults landsbygd under tioårsperioden skiljer sig mellan 
ålderskategorierna. Antalet småbarn, 0-5 år, har ökat med 4 barn, antalet äldre 
barn, 6-15 år, har minskat med 33 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, har 
ökat med 10 personer under tidsperioden. Bland de vuxna minskade antalet perso-
ner i kategorin 25-34, medan de övriga ålderskategorierna ökade. Mest ökade 
kategorin 45-64 som ökade med 74 personer, motsvarande 22 procent, under tids-
perioden. Antalet barnfamiljer tycks därför ha minskat något medan de äldre in-
vånarna har stått för den största delen av den totala folkmängdsökningen på  
63 personer. Detta betyder att prognoserna för Tenhults landsbygd har förutspått 
en djupare nedåtgående trend i antalet barnfamiljer än vad som faktiskt har skett. 
En orsak till detta kan vara att de småhus som har byggts i området inte har 
räknats med i prognoserna.  

I alla prognoser som presenteras i tabell 8 var en av de största avvikelserna i 
ålderskategorin 25-34. Nästan lika vanligt har det varit att underskatta antalet 
barn, framförallt i ålderskategorin 0-5, även om det även förekommit för kate-
gorierna 6-15 och 16-18. Avvikelserna i tabell 8 tenderar att bli större ju längre 
prognoshorisonten är. Detta gäller inte bara för de nio ålderskategorierna utan 
även för den totala befolkningen på Tenhults landsbygd.  

Prognosfelen är generellt små för området, oftast mellan 0 och 2, t.o.m. när 
prognoshorisonten är relativt lång. Detta beror troligtvis på den stora andelen 
småhus i delområdet.  
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NORRAHAMMAR NORR 
Norrahammar Norr är en del av tätorten Norrahammar som ligger söder om 
Jönköping. Det omfattar norra Norrahammar, exklusive landsbygden och Hov-
slätt, och slutar norr om industriområdet. I området är det relativt jämnt fördelat 
mellan flerbostadshus och småhus. Ca 46 % av alla bostäder är flerbostadshus och 
97 procent av dem är hyresrätter. Under perioden 2000-2009 ökade bostadsbe-
ståndet med endast ett småhus. 

Diagram Q  Prognoser och faktiskt utfall för Norrahammar Norr 
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I diagram Q visas det faktiska utfallet för folkmängden i Norrahammar Norr till-
sammans med sex olika prognoser för delområdet som gjorts under 2000-talet. De 
flesta prognoser har förutspått en negativ utveckling för folkmängden, 2008 års 
prognos visade dock en positiv trend. Den faktiska folkmängden i Norrahammar 
Norr steg sakta fram till 2006 då den sjönk något och sedan ökade igen. Totalt har 
folkmängden i Norrahammar Norr ökat med 99 personer under den här tidsperio-
den, vilket motsvarar en ökning på ca 5 procent.  

Tabell 9 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Norrahammar Norr 

Ålder 2009 års prognos   2005 års prognos  2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 189 181 8 181 181 0 140 181 -41 
6-15 270 276 -6 259 276 -17 244 276 -32 
16-18 89 87 2 84 87 -3 85 87 -2 
19-24 189 174 15 127 174 -47 145 174 -29 
25-34 258 252 6 212 252 -40 182 252 -70 

35-44 316 313 3 291 313 -22 317 313 4 
45-64 472 464 8 456 464 -8 477 464 13 
65-79 251 240 11 218 240 -22 235 240 -5 
80-w 109 118 -9 91 118 -27 91 118 -27 

Summa 2 142 2 105 37 1 918 2 105 -187 1 916 2 105 -189 
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För att se hur väl befolkningsprognoserna har stämt överens för olika ålderskate-
gorier visas tre prognoser för befolkningen år 2009 tillsammans med det faktiska 
utfallet ovan i tabell 9.  

Prognosen som gjordes år 2009 har ett års prognoshorisont. Totalt överskattades 
folkmängden i Norrahammar Norr med 37 personer i denna prognos. Trots det 
underskattades två ålderskategorier detta år, 6-15 och 80 och äldre, med 6 respek-
tive 9 personer. De största avvikelserna var i kategorierna 19-24 som överskattades 
med 15 personer samt för kategorin 65-79 som överskattades med 11 personer. De 
allra yngsta, 0-5 år, överskattades med 8 barn i detta års prognos och gymnasieung-
domarna, 16-18 år överskattades med 2 personer. Totalt överskattades antalet barn 
och ungdomar med 4 personer och antalet äldre, d.v.s. 65 och äldre, med 2 personer.  

Den andra prognosen i tabell 9 gjordes år 2005 och har en prognoshorisont på fem 
år. Folkmängden underskattades totalt med 187 personer i denna prognos, vilket 
motsvarar en procentuell avvikelse på ca 10 procent. Den enda ålderskategori som 
inte underskattades i detta års prognos var den allra yngsta, 0-5 år, som stämde 
precis med det faktiska utfallet. De största avvikelserna sågs för kategorierna  
19-24 och 25-35 som underskattades med 47 respektive 40 personer. Barnen i 
grundskoleålder, 6-15 år, underskattades med 17 barn och gymnasieungdomarna, 
16-18 år, med 3 ungdomar. De äldre i Norrahammar Norr, kategorierna 65-79 
samt 80 och äldre, underskattades med 22 respektive 27 personer.  

Den äldsta prognosen i tabell 9 gjordes år 2001 och har därmed en prognos-
horisont på nio år. Den totala folkmängden i Norrahammar Norr underskattades 
med 189 personer i den prognosen, vilket motsvarar ca 10 procent. De största av-
vikelserna för enskilda ålderskategorier var i åldrarna 25-34 år och 0-5 år som 
underskattades med 70 respektive 41 personer, detta motsvarar en avvikelse på 
38 respektive 29 procent. Barnen i grundskoleåldern, 6-15, underskattades med 
32 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, med 2 ungdomar. Den äldre delen av 
befolkningen underskattades med 5 respektive 27 personer för kategorierna 65-79 
samt 80 och äldre.  

Diagram R Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i Norrahammar Norr 
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I diagram R summeras prognosfelen på ett till tio års prognoshorisont för området 
Norrahammar Norr. Överlag är prognosfelen låga, oftast mellan 0 och 2. Det finns 
tre mer allmänna toppar som sticker ut från resten av diagrammet, de allra yngsta, 
kategorin 0-5 år, de allra äldsta, kategorin 80 och äldre år samt kategorin 19-24 år. 
Den äldsta prognoshorisonten, tio år, avviker en del från mönstret som de andra 
prognoshorisonterna uppvisar, t.ex. har den sitt största prognosfel för kategorin 
35-44 där de resterande prognoshorisonterna har relativt låga prognosfel.  

 

Slutsatser 
Under 2000-talet har befolkningen i Norrahammar Norr ökat med 99 personer 
trots att de flesta prognoser har förutspått en nedåtgående trend. De ålderskate-
gorier som har ökat mest, till antalet, under den undersökta perioden är 0-5 samt 
19-24. Tre kategorier, 6-15 år, 45-64 år och 80 och äldre år, har minskat trots den 
generella ökningen.  

Avvikelserna i prognoserna som redovisas i tabell 9 ökar med prognoshorisonten 
för den totala befolkningen i området, om än marginellt. För de enskilda ålders-
kategorierna är det inte lika tydligt. Den senaste prognosen har de minsta avvikel-
serna, sedan är det ganska jämnt mellan prognoserna från 2005 och 2009. Ibland 
är avvikelsen mindre för 2005 års prognos och ibland för 2001 års prognos.  

Prognosfelen är små överlag för Norrahammar Norr, trots att området har nästan 
lika stor andel flerbostadshus som småhus. Generellt brukar prognosfelen vara 
mindre i områden med en majoritet småhus. Dock är området relativt stort med en 
folkmängd över 2 000 personer.  

De åldrar som uppvisar de största prognosfelen i diagram R är de allra yngsta och 
kategorin 19-24 år. Dessa kategorier är traditionellt sett svåra att förutspå korrekt. 
En del av barnen i kategorin 0-5 är inte födda när prognosen görs, hur många 
beror på prognosens prognoshorisont, och personer i åldrarna 19-24 tenderar att 
flytta mycket och är därför svår att förutspå korrekt.   
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MARIEBO 
Mariebo är ett bostadsområde som ligger i västra Jönköping och omfattar bl.a. 
delar av stadsparken och Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Av de bostäder  
som finns i området är ca 74 procent småhus och de resterande 26 procenten fler-
bostadshus. En tredjedel utav flerbostadshusen är hyresrätter. Under perioden 
2000–2009 byggdes 91 nya småhus i Mariebo.  

Diagram S Prognoser och faktiskt utfall för Mariebo 

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Befolkning

2000

2001

2005

2007

2008

2009

utfall

 
Diagram S visar sex olika prognoser som gjordes på 2000-talet tillsammans med 
det faktiska utfallet för samma period. De äldre prognoserna, från 2000 och 2001 
stämmer relativt bra överens med det faktiska utfallet i början av perioden. Sedan 
tenderar de prognoserna att stagnera medan det faktiska utfallet ökar. De senare 
prognoserna, från 2005 och framåt stämmer bra överens med det faktiska utfallet 
under den senare halvan av 2000-talet. Totalt har befolkningen under 2000-talet 
ökat med 374 personer, vilket motsvarar en ökning på ca 27 procent.  

Tabell 10 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 
2009 års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Mariebo 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos   2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 170 183 -13 144 183 -39 127 183 -56 
6-15 234 230 4 247 230 17 215 230 -15 
16-18 80 78 2 79 78 1 82 78 4 
19-24 109 109 0 96 109 -13 83 109 -26 
25-34 177 177 0 163 177 -14 160 177 -17 

35-44 298 295 3 285 295 -10 264 295 -11 
45-64 436 430 6 430 430 0 408 430 -22 
65-79 174 174 0 195 174 21 198 174 24 
80-w 67 62 5 73 62 11 73 62 11 

Summa 1 746 1 738 8 1 713 1 738 -25 1 611 1 738 -127 
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Prognosen från 2009 är den senaste prognosen och har en prognoshorisont på ett 
år. Totalt överskattades folkmängden i området med 8 personer. För tre ålders-
kategorier överensstämde prognosen med det faktiska utfallet, 19-24, 25-34 samt 
65-79. Alla avvikelser i denna prognos var relativt små. Den största var i den 
yngsta ålderskategorin 0-5 år, som dessutom var den enda som underskattades i 
2009 års prognos, med 13 barn. De lite äldre barnen, 6-15 år, överskattades med 
4 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, överskattades med 2 ungdomar. De 
äldsta invånarna i Mariebo, 80 och äldre år, överskattades med 5 personer i 2009 
års prognos.  

Prognosen från 2005 har en prognoshorisont på fem år och underskattade den 
totala befolkningen i Mariebo med 25 personer. Denna prognos stämde överens 
med det faktiska utfallet för en ålderskategori, 45-64 år. Den största avvikelsen i 
denna prognos var i kategorin 0-5 år som underskattades med 39 barn, vilket mot-
svarar en underskattning på 27 procent. De äldre barnen och ungdomarna, 6-15 år 
samt 16-18 år överskattades med 17 respektive 1 barn. Totalt underskattades de i 
åldrarna, 0-18 år, med 11 barn. Kategorierna 19-24, 25-34 samt 35-44 under-
skattades med 13, 14 respektive 10 personer. Samtidigt överskattades de äldre 
invånarna i Mariebo, med 21 respektive 11 personer för kategorierna 65-79 samt 
80 och äldre.  

Den äldsta prognosen i tabell 10 gjordes år 2001 och har därmed en prognos-
horisont på nio år. Totalt underskattades Mariebos folkmängd med 127 personer i 
denna prognos. Den största avvikelsen var i den yngsta ålderskategorin 0-5 år, 
som underskattades med 56 barn. Barnen i kategorin 6-15 år underskattades med 
15 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, överskattades med 4 ungdomar. 
Även kategorierna 19-24, 25-34, 35-44 samt 45-64 underskattades med totalt  
76 personer. De äldre invånarna i Mariebo överskattades istället, kategorin 65-79 
med 24 personer och kategorin 80 och äldre med 11 personer.  

Diagram T Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i området Mariebo 
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I diagram T visas det genomsnittliga prognosfelet för upp till 10 års prognos-
horisont. Prognosfelen är relativt små för Mariebo, oftast mellan 0 och 2. De 
största prognosfelen noteras för kategorierna 0-5 samt 25-34, där prognosfelen 
varierar mellan ca 0,5 och 5,5 respektive ca 0,5 och 3,3. Linjen som indikerar en 
prognoshorisont på tio år visar att prognosen som den baseras på, prognosen från 
2000, har relativt stora prognosfel för ålderskategorier som de flesta andra 
prognoshorisonter har relativt små prognosfel för.  

 

Slutsatser 
Mariebo är ett område som har expanderat under 2000-talet, folkmängden ökade 
med 374 personer mellan 2000 och 2009, vilket motsvarar en folkökning på ca  
27 procent. Detta beror till stor del på den nybyggnation av småhus som skett i 
området under tidsperioden 2000-2009.  De flesta ålderskategorier har också haft 
en positiv utveckling, den enda som har sjunkit är kategorin 65-79 som minskade 
med 19 personer. Den kategori som har ökat allra mest är de yngsta barnen i åld-
rarna 0-5 år som ökade med 96 barn, vilket motsvarar en ökning på 110 procent. 
De äldre barnen, 6-15 år, ökade med 27 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, 
med 21 ungdomar under perioden. En stor ökning skedde även bland de vuxna i 
kategorierna 35-44 samt 45-64 som ökade med 78 respektive 87 personer.  

Alla tre prognoser i tabell 10 underskattade antalet barn 0-5 år, med 8 till 44 pro-
cent, beroende på prognoshorisont, vilket beror på svårigheterna att förutspå 
födslar korrekt. Avvikelserna för de tre prognoserna tenderar att öka med 
prognoshorisonten, både för de olika ålderskategorierna men också för den totala 
befolkningen.  

Prognosfelen för Mariebo är låga överlag, oftast har de ett värde mellan 0 och 2. 
Detta beror troligtvis på den stora andelen småhus i området.  
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STENSHOLM-JÖRANSBERG 
Stensholm-Jöransberg är ett delområde som omfattar bostadsområdena Stens-
holm, Jöransberg och Petersberg i östra Huskvarna. Av bostäderna i området är ca 
74 procent småhus och ca 26 procent flerbostadshus. En tredjedel av flerbostads-
husen är hyresrätter. Bostadsbeståndet i området ökade med 16 småhus under 
perioden 2000–2009.  

Diagram U Prognoser och faktiskt utfall för Stensholm-Jöransberg 
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I diagram U redovisas det faktiska utfallet för befolkningen i Stensholm-Jörans-
berg för åren 2000 till 2009 tillsammans med sex olika prognoser från samma 
tidsperiod. Prognosen från år 2000 stämmer relativt bra med det faktiska utfallet 
år 2000 och 2001, sedan förutspår prognosen en ökning av befolkningen fram till 
2009, vilket inte stämmer överens med det faktiska utfallet. Sett över hela perio-
den har folkmängden i Stensholm-Jöransberg ökat med 21 personer, vilket mot-
svarar knappt 1 procent. De senare prognoserna, från 2005 och framåt, stämmer 
bra överens med utfallet.  

Tabell 11 Prognos och utfall fördelat på ålderskategorier för 2001, 2005 och 2009 
års prognoser gällande 2009 års folkmängd, Stensholm-Jöransberg 

Ålder 2009 års prognos 2005 års prognos   2001 års prognos 
 Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. Prognos Utfall Diff. 

0-5 216 221 -5 184 221 -37 171 221 -50 
6-15 390 397 -7 389 397 -8 378 397 -19 
16-18 168 168 0 174 168 6 192 168 24 
19-24 177 164 13 179 164 15 191 164 27 
25-34 254 240 14 203 240 -37 216 240 -24 

35-44 456 460 -4 446 460 -14 413 460 -47 
45-64 700 687 13 715 687 28 752 687 65 
65-79 340 339 1 352 339 13 364 339 25 
80-w 80 85 -5 78 85 -7 77 85 -8 

Summa 2 780 2 761 19 2 719 2761 -42 2 754 2761 -7 
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Den senaste prognosen, som redovisas i tabell 11, gjordes 2009 och har därmed 
ett års prognoshorisont. I denna prognos överskattades befolkningen i Stensholm-
Jöransberg med totalt 19 personer. För en av ålderskategorierna, 16-18 år, stämde 
det prognostiserade värdet överens med det faktiska utfallet. De yngsta barnen,  
0-5 år, underskattades med 5 barn. Den något äldre kategorin, 6-15 år, under-
skattades med 7 barn. Detta motsvarar en avvikelse på ca 2 procent per kategori. 
Den största avvikelsen var i ålderskategorin 25-34 år som överskattades med  
14 personer alternativt 5,5 procent. De äldre invånarna i området, 65 och äldre 
underskattades med totalt 4 personer, vilket motsvarar knappt 1 procent.  
 
Den äldre prognosen från 2005 har en prognoshorisont på fem år. Totalt under-
skattades folkmängden i området med 42 personer eller ca 1,5 procent i denna 
prognos. Den största enskilda avvikelsen är en underskattning på 37 personer som 
gjordes för två ålderskategorier, både 0-5 år och 25-34 år. I procent motsvarar 
detta 20 respektive 18 procent. Barnen i åldrarna 6-15 underskattades med 8 barn 
och gymnasieungdomarna, 16-18 år, överskattades med 6 ungdomar. De äldre, 
65-79 år, överskattades med 13 personer och de allra äldsta, 80 och äldre år, 
underskattades med 7 personer. En stor avvikelse i absoluta tal var i ålderskate-
gorin 45-64 år som överskattades med 28 personer, motsvarande ca 4 procent.  
 
Den äldsta prognosen, som redovisas i tabell 11, gjordes 2001 och har därmed en 
prognoshorisont på nio år. Den totala folkmängden i Stensholm-Jöransberg under-
skattades med 7 personer i denna prognos. Trots denna relativt lilla avvikelse för 
den totala befolkningen finns det stora avvikelser för enskilda ålderskategorier. 
T.ex. överskattades ålderskategorin 45-64 med 65 personer, vilket motsvarar 
nästan 10 procent. De yngsta barnen, 0-5 år, underskattades med 50 barn, de äldre 
barnen i åldrarna, 6-15 år, med 19 barn och gymnasieungdomarna, 16-18 år, över-
skattades med 24 ungdomar. De äldre invånarna i Stensholm-Jöransberg, 65-79 
år, överskattades med 25 personer och de äldsta, 80 och äldre år underskattades 
med 8 personer.  

Diagram V Genomsnittligt observerat prognosfel för upp till 10 års prognos-
horisont fördelat på ålderskategorier i Stensholm-Jöransberg 
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I diagram V visas det genomsnittliga prognosfelet för ett upp till tio års prognos-
horisont. Generellt ökar prognosfelet med prognoshorisonten, men linjen som 
anger en prognoshorisont på tio år avviker en del från det mönster de övriga 
prognoshorisonterna har bildat. Störst prognosfel, om man bortser från år tio i 
diagrammet, uppvisar kategorierna 0-5, 6-15 samt 35-44. Ålderskategorin 80 och 
äldre uppvisade det minsta prognosfelet. Överlag är prognosfelet litet, oftast 
mellan 0 och 4.  
 

Slutsatser 
Under 2000-talet har den totala folkmängden i Stensholm-Jöransberg varit relativt 
konstant. På tio år har befolkningen i delområdet ökat med endast 21 personer, 
vilket motsvarar en ökning på knappt 1 procent. Folkmängden uppdelad i enskilda 
ålderskategorier har inte varit lika konstant över åren. De allra yngsta, 0-5 år, har 
ökat med 18 barn medan de äldre barnen, 6-15 år, har minskat med 120 barn 
vilket motsvarar 23 procent. Gymnasieungdomarna, 16-18 år har ökat med  
52 personer under tidsperioden. Samtidigt som antalet barn i åldrarna 6-15 år har 
sjunkit har ålderskategorin 25-34 år sjunkit med 77 personer. De äldre invånarna i 
Stensholm-Jöransberg, 65-79 år samt 80-w år, har ökat med 79 respektive 
32 personer. Detta motsvarar procentuella ökningar på 30 respektive 60 procent.  
 
I prognoserna som redovisas i tabell 11 ökar storleken på avvikelserna i de flesta 
fall när prognoshorisonten ökar. Detta mönster följer dock inte den totala befolk-
ningen i Stensholm-Jöransberg där 2001 års prognos uppvisar den minsta avvikel-
sen och 2005 års prognos den största avvikelsen. Orsaken är att avvikelserna för 
2001 års prognos till en stor del tar ut varandra när ålderskategorierna aggregeras.    
  
De största prognosfelen är för barnen 0-15 år samt ålderskategorin 35-44, vilket 
tyder på att prognoserna har haft svårt att bedöma antalet barnfamiljer i området. 
Men generellt är prognosfelen för området relativt små, vilket troligtvis beror på 
den stora andelen småhus i området, ca 74 procent av det totala bostadsbeståndet, 
och att folkmängden är relativt stor, över 2 700 invånare.   
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER  
Förutom de slutsatser som presenterats per delområde finns det några generella 
slutsatser som gäller flera av delområdena.  

 Utvärderingen visar att delområden där småhus utgör en stor del av bostads-
beståndet har lägre prognosfel än delområden med en stor andel flerbostads-
hus. Detta överensstämmer med den slutsats USK drog i sin utvärdering för 
Stockholm. 

 De största prognosfelen i de elva delområdena var i ålderskategorierna 0-5, 
6-15 och 19-24. De minsta prognosfelen i de elva delområdena var i ålders-
kategorierna 45-64, 65-79 och 80 och äldre.  

 Nybyggnation är inkluderad i de prognoser som ingår i denna utvärdering och 
den osäkerhet som detta innebär för prognosernas överensstämmelse med ut-
fallet framgår tydligt. Prognosfelen är större i delområden där det har före-
kommit nybyggnation, t.ex. Centrum Öster, Mariebo och Bankeryd.  

 Delområden med relativt stor folkmängd tenderade att ha mindre prognosfel 
än delområden med relativt liten folkmängd i utvärderingen för Stockholm. 
Detta mönster sågs inte för Jönköpings delområden där hustyp tycks ha haft 
större betydelse för ett delområdes prognosfel.  

 De delområden som uppvisade störst prognosfel i utvärderingen var Centrum 
Öster och Råslätt. För Centrum Öster beror detta framför allt på den nybygg-
nation som skett under tidsperioden. För Råslätt beror det på en ökning av 
antalet studenter i kombination med lägenheter som tidigare stod tomma.  

 För de delområden som undersökts är prognosfelen överlag relativt små på 
1 till 3 års sikt. För längre prognoshorisonter ökar oftast avvikelserna eller 
uppvisar annorlunda mönster.   

 Att prognosfelen ökar med prognoshorisonten kan delvis bero på val av 
modell. I prognoserna används nettomodellen som är mindre träffsäker på 
längre sikt.  

 Ålderskategorin 0-5 är en av de kategorier som ökar mest med prognoshori-
sonten, vilket beror på den osäkerhet som finns i att förutspå antalet födslar i 
ett delområde. Med prognoshorisonten ökar effekten av eventuella felbedöm-
ningar då det är fler årskullar som inte är födda då prognosen görs. Efter fem 
år påverkar detta även nästa kategori, 6-15.  

 Eftersom delområdesprognoserna utgår från de kommunövergripande progno-
serna kommer eventuella fel på kommunnivå följa med på delområdesnivå. 
Under den utvärderade tidsperioden har exempelvis födelsetalen ökat i en ut-
sträckning som inte kommunprognosen kunnat förutspå. Följaktligen har inte 
heller delområdesprognoserna lyckats förutspå denna ökning, vilket flera 
tabeller och diagram för delområdena i denna utvärdering bekräftar.  

Dessa slutsatser indikerar att stor försiktighet bör iakttas vid användandet att be-
folkningsprognoser, speciellt på delområdesnivå där osäkerheten är större än på 
kommunnivå. Detta gäller framför allt för ålderskategorierna 0-5 och 19-24, om-
råden där nybyggnation planeras samt för prognoser som sträcker sig längre än tre 
år framåt i tiden.  
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TABELLBILAGA 
 

 

Faktiskt utfall Centrum Öster år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 127 125 128 122 139 149 163 169 188 208
6-15 130 133 128 142 149 158 166 158 146 133
16-18 58 53 65 72 78 98 116 123 127 134
19-24 579 587 622 611 623 664 708 782 745 742
25-34 892 902 944 938 950 985 1 035 1 097 1 167 1 164

35-44 285 297 290 353 374 391 421 472 482 458
45-64 631 614 653 670 776 831 978 1 048 1 141 1 181
65-79 351 352 356 356 385 384 425 467 524 607
80-w 202 210 210 228 223 229 239 242 233 241

Summa 3 255 3 273 3 396 3 492 3 697 3 889 4 251 4 558 4 753 4 868
 

 

Faktiskt utfall för Huskvarna Centrum år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 126 117 109 106 115 111 118 127 129 138
6-15 240 254 259 261 232 225 230 227 204 200
16-18 87 81 71 74 82 98 99 92 109 110
19-24 221 234 245 265 283 253 278 260 285 328
25-34 387 383 375 352 362 381 361 364 369 345

35-44 307 318 328 319 319 323 330 338 325 326
45-64 525 545 555 571 587 628 657 661 661 666
65-79 575 548 510 503 485 487 492 473 486 487
80-w 567 573 584 566 555 565 587 593 592 584

Summa 3 035 3 053 3 036 3 017 3 020 3 071 3 152 3 135 3 160 3 184
 

 

Faktiskt utfall för Lekeryd år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 62 53 48 55 52 51 57 62 63 64
6-15 150 160 165 159 157 145 129 122 112 110
16-18 26 26 27 32 27 37 44 49 46 41
19-24 45 37 30 26 33 30 29 22 35 44
25-34 80 85 85 71 57 61 61 66 75 75

35-44 100 101 111 126 135 125 133 128 120 127
45-64 221 214 209 198 205 207 199 193 182 173
65-79 62 69 68 74 76 75 85 86 92 105
80-w 33 33 33 33 26 25 23 32 41 43

Summa 779 778 776 774 768 756 760 760 766 782
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Faktiskt utfall för Kettilstorp år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 78 75 68 71 75 72 82 75 71 69 
6-15 119 122 123 133 133 132 130 122 120 117 
16-18 28 29 32 27 31 30 39 40 35 31 
19-24 35 36 28 33 25 30 29 30 30 42 
25-34 93 79 81 92 93 80 86 74 74 67 

35-44 116 136 129 132 132 134 130 127 127 116 
45-64 193 190 191 194 201 199 203 209 206 213 
65-79 83 75 69 67 69 74 68 68 68 71 
80-w 19 22 24 24 18 19 19 23 28 29 

Summa 764 764 745 773 777 770 786 768 759 755 

 

 

Faktiskt utfall för Bankeryd år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 551 547 553 588 614 622 646 692 716 706 
6-15 1 189 1 185 1 209 1 211 1 208 1 177 1 173 1 151 1 151 1 150 
16-18 307 308 305 281 308 327 351 358 357 372 
19-24 384 371 350 377 343 349 346 378 393 411 
25-34 796 774 766 770 762 726 715 719 714 723 

35-44 994 1 031 1 090 1 136 1 183 1 207 1 247 1 294 1 322 1 304 
45-64  2 102 2 100 2 091 2 098 2 072 2 052 2 003 1 981 1 961 1 947 
65-79 836 859 879 908 957 973 1 005 1 017 1 043 1 096 
80-w 295 297 292 295 305 307 311 330 338 342 

Summa 7 454 7 472 7 535 7 664 7 752 7 740 7 797 7 920 7 995 8 051 

 

 

Faktiskt utfall för Råslätt år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 385 383 394 389 411 401 412 394 397 407 
6-15 603 605 609 616 593 572 579 551 544 524 
16-18 195 166 161 171 187 154 169 164 155 171 
19-24 591 598 718 736 731 712 678 786 769 778 
25-34 633 637 660 679 720 707 726 766 763 786 

35-44 575 593 581 589 588 576 570 540 553 558 
45-64 778 787 805 818 828 814 850 883 884 907 
65-79 432 436 443 453 465 492 489 505 518 516 
80-w 202 197 200 207 222 208 220 227 218 223 

Summa 4 394 4 402 4 571 4 658 4 745 4 636 4 693 4 816 4 801 4 870 
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Faktiskt utfall för Öxnehaga år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 455 428 418 401 385 422 438 445 452 451
6-15 904 906 906 888 852 826 783 786 778 784
16-18 268 268 250 239 241 251 258 243 261 255
19-24 375 391 361 378 386 352 393 378 391 410
25-34 640 652 636 632 621 630 637 634 609 630

35-44 682 698 698 725 705 703 693 714 690 688
45-64 1 409 1 418 1 432 1 401 1 398 1 367 1 389 1 366 1 343 1 305
65-79 434 438 445 476 481 526 523 561 611 642
80-w 121 126 139 149 149 149 158 164 170 172

Summa 5 288 5 325 5 285 5 289 5 218 5 226 5 272 5 291 5 305 5 337

 

 

Faktiskt utfall för Tenhults landsbygd år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 111 105 99 92 86 99 111 107 104 115
6-15 210 211 215 211 197 185 199 193 184 177
16-18 57 68 63 70 59 71 61 65 66 67
19-24 77 76 80 78 79 78 72 62 93 82
25-34 172 172 153 151 143 147 147 156 139 146

35-44 196 199 202 201 204 199 219 209 204 209
45-64 333 333 347 372 370 374 372 383 399 407
65-79 119 124 120 119 120 128 134 137 134 133
80-w 34 35 39 42 46 43 44 45 43 36

Summa 1 309 1 323 1 318 1 336 1 304 1 324 1 359 1 357 1 366 1 372

 

 

Faktiskt utfall för Norrahammar Norr år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 127 134 142 151 168 168 186 178 183 181
6-15 319 313 312 311 292 292 264 260 264 276
16-18 66 82 80 78 83 95 114 104 103 87
19-24 116 116 115 130 136 134 151 155 180 174
25-34 242 228 242 240 244 257 228 232 237 252

35-44 292 303 293 295 307 302 303 304 312 313
45-64 491 478 474 459 457 450 474 458 464 464
65-79 209 209 211 210 205 227 240 237 239 240
80-w 144 139 145 149 143 140 122 129 117 118

Summa 2 006 2 002 2 014 2 023 2 035 2 065 2 082 2 057 2 099 2 105
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Faktiskt utfall för Mariebo år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 87 96 119 113 130 150 170 161 167 183 
6-15 203 198 213 217 232 228 223 223 236 230 
16-18 57 59 53 57 48 57 66 80 79 78 
19-24 72 73 80 81 82 80 83 82 92 109 
25-34 159 157 178 166 190 214 236 220 199 177 

35-44 217 223 238 232 240 261 268 268 288 295 
45-64 343 365 382 378 403 404 407 414 425 430 
65-79 193 197 194 198 187 183 176 179 173 174 
80-w 33 35 46 52 61 61 63 59 62 62 

Summa 1 364 1 403 1 503 1 494 1 573 1 638 1 692 1 686 1 721 1 738 

 

 

Faktiskt utfall för Stensholm-Jöransberg år 2000-2009 

Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0-5 203 208 190 190 206 185 189 193 203 221 
6-15 517 519 519 509 484 488 472 425 408 397 
16-18 116 123 129 127 129 125 137 163 165 168 
19-24 130 129 138 142 148 142 136 147 162 164 
25-34 317 298 271 260 259 271 263 259 258 240 

35-44 408 446 464 470 473 466 463 461 455 460 
45-64 736 729 716 703 702 701 712 703 703 687 
65-79 260 275 283 288 293 307 302 302 320 339 
80-w 53 55 60 72 66 71 75 80 81 85 

Summa 2 740 2 782 2 770 2 761 2 760 2 756 2 749 2 733 2 755 2 761 
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