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Bilaga 1. Antaganden som gjorts i Värmlands län 

Fruktsamhet 
Enligt överenskommelse antas fruktsamheten följa fruktsamhetsutvecklingen 
i riket enligt SCB:s riksprognos under prognosperioden. En regional 
justering har gjorts så att fruktsamhetsnivån antas ligga 2 procent lägre än i 
riket, vilken är den genomsnittliga nivån för Värmlands län jämfört med 
riket under åren 2008-2013. 

Dödlighet 
Enligt överenskommelse antas dödligheten följa den antagna dödlighets-
utvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos under prognosperioden. En 
regional justering efter kön och ålder har gjorts, baserad på observerad 
dödlighet för Värmlands län i förhållande till riket under åren  
2004–2013, enligt:  

• dödlighetsrisken för personer i åldern 20-64 år antas för män vara 14 
procent högre än i riket och för kvinnor 7 procent högre än i riket 

• dödlighetsrisken för personer i åldern 65-90 år antas för män vara 4 
procent högre än i riket och för kvinnor 4 procent högre än i riket. 

• Ingen regional justering har gjorts för personer under 20 år eller över 
90 år. 

Inflyttning 
Inrikes inflyttningen till Värmlands län under prognosperioden baseras på 
den genomsnittliga inflyttningen under åren  
2011-2013. Inflyttningen antas variera något under perioden efter hur många 
personer det antas finnas i riket i olika åldersgrupper enligt SCB:s 
riksprognos. 

Enligt överenskommelse antas immigrationen till Region Värmland under 
prognosperioden uppgå till 2,4 % av invandringen till riket för 2013 års 
riksprognos. Det motsvarar en genomsnittlig andel för perioden 2008-2013 
fram till 2018. Från 2019 och till prognoshorisonten används 10-
årsmedelvärdet för den totala invandringen. 

Utflyttning 
Enligt överenskommelse baseras den inrikes utflyttningen och emigrationen 
från Värmlands län under prognosperioden på de observerade 
utflyttningsriskerna per ålder och kön åren 2008–2013. 


