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Förord 
 
 
Följande rapport är en tillämpning och anpassning till svenska förhållanden av de analyser 
som gjorts inom forskningsprogrammet ESPON 2006 och som fokuserar på den rumsliga 
utvecklingen i Europa. I delen ESPON 1.1.4 ”The Spatial Effects of Demographic Trends and 
Migration” analyseras speciellt den demografiska rumsliga utvecklingen på NUTS2 eller 
NUTS3- nivån. Anpassningen innebär bland annat att analyserna görs på den finare NUTS5- 
nivån vilket ger tydligare resultat på den regionala nivån. 
 
I ett långsiktigt perspektiv har de faktorer som påverkar befolkningstillväxten förändrats och 
varierat. För länge sedan bestämdes befolkningstillväxten främst av barnafödandet och 
dödligheten – den naturliga befolkningsförändringen. Under andra hälften av 1800-talet var 
Sverige ett utvandringsland och befolkningstillväxten påverkades negativt genom migrationen 
i sig och genom att det var unga människor i reproduktiv ålder som emigrerade. Trots detta 
var befolkningstillväxten hög därför att barnafödandet var högt. Från och med andra 
världskriget blev Sverige ett invandringsland och sedan början av 1970-talet är det inte så stor 
skillnad mellan extern nettomigration och befolkningstillväxt.  
 
I industrisamhället och det efterföljande postindustriella samhället är det främst migrationen 
som kommit att påverka de regionala befolkningsförändringarna. Den regionala naturliga 
befolkningsförändringen är en funktion av in- eller utflyttning av kvinnor i fertil ålder snarare 
än av hög fruktsamhet och höga födelsetal. Med avseende på befolkningens rörlighet kan 
utvecklingen idag ses som en fortsättning på trenden före 1970-talet, där 1970-talet fram till 
mitten av 1980-talet kan betraktas som ett undantag och utvecklingen efter 1980-talets mitt 
kan betraktas som den normala utvecklingen. 
 
Rapportens slutsats är att ur ett hållbarhetsperspektiv är regioner med inflyttning, ung 
befolkning och hög fruktsamhet demografiskt hållbara. Den utveckling som vi ser idag med 
regional befolkningsomfördelning och ökade koncentrationstendenser är alltså positiv ur ett 
storstadsperspektiv. 
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Inledning och bakgrund 
 
 
Bakgrunden till denna studie står att finna i två skrifter som publicerades inom ESPON 2006 
med en uppföljning 2008/2009. ESPON är ett forskningsprogram inom EU fokuserat på den 
rumsliga utvecklingen i Europa och inriktat på tillämpad forskning med hög policy-relevans. 
ESPON 2006 står för European Spatial Planning Observation Network och det nya ESPON 
2013 för European Observation Network on Territorial Development and Cohesion.  
 
En stor del av de olika projekten som presenterades inom ESPON 2006 har sedan 
disaggregerats och anpassats till svenska förhållanden (Boverket 2007). Dessutom har studier 
med nordisk relevans gjorts (Neubauer 2007) och även en studie rörande ESPON relevans för 
danska regioner (Groth m fl 2005). 
 
Ett av de transnationella forskningsprogrammen inom ESPON 2006 var ESPON 1.1.4 ”The 
Spatial Effects of Demographic Trends and Migration” där sju länder ingick, med ITPS som 
”Lead Partner” och Mats Johansson som projektledare (ESPON 1.1.4, 2005). Ett resultat av 
detta program med bäring för denna studie var användandet av olika typologier. En sådan, 
med utgångspunkt i den demografiska ekvationen, var en typologi bestående av sex typer som 
med fördel kan vara en utgångspunkt för en analys rörande en hållbar befolkningsutveckling.  
 
Typologin har sedan uppdaterats i en särskild ESPON-studie 2008/2009 (Johansson 2009) 
och ligger även till grund för studien i föreliggande rapport som har fokus på utvecklingen i 
de svenska kommunerna i allmänhet och kommunerna i den utvidgade Mälardalen i 
synnerhet, d.v.s. NUTS5-nivån. Den ”utvidgade Mälardalen” omfattar Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län och dess 
kommuner, d.v.s. en något större area än den som vanligtvis betraktas som Mälardalen. I 
denna studie kommer den ”utvidgade Mälardalen” att användas synonymt med Mälardalen 
vilket bör beaktas då tabeller, kartor och beräkningar tolkas. Undersökningen omfattar 
perioden 1973 – 2007. 
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Utgångspunkt: Den demografiska ekvationen  
 
 
Den demografiska ekvationen är ofta en fruktbar utgångspunkt vid analyser av 
befolkningsutvecklingen. Den demografiska ekvationen uttrycker sambanden mellan den 
totala befolkningsutvecklingen och de faktorer som i stort ligger bakom denna och skrivs i 
regel som: 
  
Befolkningsförändring= (födda-döda) + (inflyttning-utflyttning) 
eller 
Befolkningsförändring= naturlig befolkningsförändring + nettomigration.  
 
Genom att mäta de olika komponenterna kan man få en bild av faktorernas påverkan på 
befolkningsutvecklingen och deras inverkan på befolkningens struktur och regionala 
hållbarhet.1

 

 Det bör dock betänkas att ekvationen inte är en förklaringsmodell för den 
demografiska utvecklingen utan den skall snarare ses som en indikation på var man kan finna 
de reella bakomliggande faktorerna. För en fullständigare analys krävs således att man 
analyserar de reella bakomliggande faktorerna mer djupgående.  

                                                 
1 Den årliga befolkningsförändringen under de olika perioderna mäts enligt formeln: 
100*(EXP(LN(slutår/basår)/N)-1) där N är lika med antalet år från och med startår till och med slutår. 
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En historisk exposé över befolkningsutvecklingen och dess 
komponenter 
 
 
I ett långsiktigt perspektiv har de faktorer som ingår i den demografiska ekvationen varierat i 
betydelse.  I det svenska jordbrukssamhället var den naturliga befolkningsökningen primärt 
drivkraften bakom regionala befolkningsförändringar. Möjligheterna till stora 
migrationsflöden var begränsade och en stor barnaskara sågs som en försäkring på 
ålderdomen och en produktionsfaktor i framför allt jordbruket. Dessutom var preventivmedel 
inte alltför vanligt förekommande, vilket också fick till följd att fertiliteten var hög och även 
reproduktionskvoten, d.v.s. hur många barn en kvinna behöver föda under sin livstid för att 
befolkningen skall föröka sig.2

 

 Undantaget var de stora emigrationsvågorna under andra 
hälften av 1800-talet då befolkningens storlek kraftigt påverkades negativt, dels genom 
emigrationen i sig, dels genom att det företrädesvis var människor i reproduktiv ålder som 
flyttade. Även om fertiliteten fortfarande var hög så påverkades den naturliga 
befolkningsökningen negativt genom att kvinnor i fertil ålder flyttade. Detta är ett skeende 
som går igen även idag men då med låg fertilitet i kombination med utflyttning, vilket 
eroderar reproduktionspotentialen och hämmar den naturliga befolkningsökningen. Den 
regionala naturliga befolkningsförändringen är idag således snarare en funktion av utflyttning 
eller inflyttning av kvinnor i fertil ålder än av låga eller höga födelsetal. Detta gäller såväl för 
Europa som för Sverige. 

I industrisamhället och det postindustriella samhället har migrationen alltmer kommit att bli 
drivkraften bakom de regionala befolkningsförändringarna. Den svenska industrialiseringen 
var visserligen till stor del ett ruralt fenomen men icke desto mindre resulterade den i att 
städer och tätorter växte upp genom att folk flyttade till produktionstillfällena. Efterhand så 
kom industrialiseringen att mer dominera även traditionella urbana miljöer med följden att de 
långväga flyttningarna tilltog i betydelse. Så småningom sjönk även fertiliteten och 
migrationen blev och är fortfarande den dominerande faktorn bakom de regionala 
befolkningsförändringarna, både i tillbakagående och expanderande regioner. Migrationen har 
således i ökande utsträckning kommit att påverka den regionala omfördelningen av 
befolkningen och begrepp som regional obalans, storstadskoncentration och avfolkning har 
blivit frekventa på den regionalpolitiska agendan i både Europa och i Sverige. Detta har 
naturligtvis samband med att migrationen är den strategiska variabeln och ”motorn” bakom de 
regionala förändringarna i såväl befolkningens storlek som struktur (se t ex ESPON 1.1.4, 
2005; Johansson, 2009). Vad som sedan ligger bakom migrationsströmmarna varierar från fall 
till fall och region till region. 
 
                                                 
2 Det summerade fruktsamhetstalet (TFR)är ett teoretiskt mått som ofta mäts årligen och kan uttryckas som en 
summering av de åldersspecifika fruktsamhetstalen, ofta i intervallet 15-49 år, under ett år för olika geografiska 

nivåer.  Formeln för det summerade fruktsamhetstalet är ∑
=

=
49

15x
xt fTFR  där  t = året och  x = åldern. 

 På lokal nivå kan det vara lämpligt att använda sig av ett mer periodiskt mått, t ex en femårsperiod, för att 
undvika de ”små talens förbannelse”, d.v.s. att relativt små variationer i antalet födslar får stort genomslag under 
ett visst år på grund av att antalet kvinnor i fertil ålder är litet. Så har även gjorts i föreliggande studie. 
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Den regionala omflyttningen, mätt som flyttningsintensiteter över länsgräns, tycks ha varit 
som högst under slutet av 1960-talet – med en topp 1970 – för att därefter sjunka.  Något 
hårdraget kan sägas att migrationen kan ses som en indikation på olika regioners attraktivitet 
även om skälen bakom flyttbesluten har varierat över tiden för olika befolkningskategorier. 
 
Ett nytt drag är ungdomssamhällets flyttmönster. Visserligen har flyttarna traditionellt varit 
relativt unga men under industrisamhället fanns det en nära koppling till arbetsmarknadsläget 
och dess variationer såväl över tiden som mellan olika regioner. Idag tycks 
arbetsmarknadsläget ha fått allt mindre betydelse för flyttbesluten. Istället verkar faktorer som 
studier, urban livsstil och ”storstadspuls” vara allt viktigare för flyttbesluten bland 
ungdomarna (se t ex Bengtsson & Johansson 1995, Johansson & Persson 1999, 2000).  
 
Till detta kommer en allt kraftigare omflyttning av invandrare mot storstadsregionerna. Här 
bör man ha i åtanke att invandrarna registreras som immigranter när de får sitt 
uppehållstillstånd för att vid nästkommande flyttning inom Sverige betraktas som 
internflyttare. Detta förstärkte den regionala omflyttningen i riktning mot storstadsregionerna 
eftersom invandrarna hade – och har – en tendens att koncentreras till dessa.  I samband med 
den tilltagande flyktinginvandringen kom diskussionen om invandrarnas bosättningsmönster 
upp på agendan. År 1985 introducerades därför ”hela Sverige strategin” i syfte att hämma 
invandrarkoncentrationen till storstadsregionerna och sprida invandrarna över landet 
(Andersson, 2004, 2006; SCB 2006; Johansson & Rauhut, 2008, 2009). Denna politik 
reviderades 1994 och idag kan en invandrare bosätta sig på valfri ort under förutsättning att 
fast boende är ordnat. När uppehållstillstånd har beviljats kan man flytta vart man vill i landet 
med följd att invandrarna i andra momentet söker sig till storstadsregionerna.  
 
Under senare år har ett nygammalt problem dykt upp på den demografiska agendan. I såväl 
Sverige som i övriga Europa har problemet med låga födelsetal och minskande befolkning 
kommit att inta en central roll i den politiska debatten och inom migrationsforskningen. 
Begreppet ersättningsmigration har blivit alltmer frekvent förekommande vid tal 
omarbetskraftsinvandring för att råda bot på en framtida arbetskraftsbrist och som ett medel 
att komma tillrätta med den allt skevare ålderspyramiden. 
 
I analyserna av arbetskraftsbrist och behovet av arbetskraftsinvandring antas det implicit att 
arbetskraftsinvandrarna kommer att flytta dit vakanserna finns. Samtidigt har invandrarna 
alltmer kommit att koncentreras till de tre storstadsregionerna parallellt med att det har visat 
sig att de är tämligen obenägna att flytta från storstadsregionerna (Andersson 2006). Att 
utrikesfödda koncentreras till storstadsområden är inget som är unikt för Sverige; olika studier 
visar samma mönster i såväl Norden som i övriga Europa. Dock finns de största problemen 
med en åldrande befolkning och utflyttning i Europa utanför storstadsområdena medan det 
största behovet av en framtida arbetskraftsinvandring har visat sig existera i de europeiska 
ländernas perifera områden (se t ex ESPON 1.1.4).  
 
Figur 1 visar på ett schematiskt sätt hur flyttningarna har utvecklats sedan början av 1960-
talet då industrisamhället stod på sin höjdpunkt fram till det postindustriella samhället av idag 
dominerat av tjänsteverksamhet och kunskapsintensiva verksamheter, ungdomsflyttningar och 
invandring. 
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Figur 1. Inrikes långväga flyttningar 1961-2008. Per tusen av befolkningen. 
Källa: Bearbetningar och tolkningar av data från SCB. 
 
Även om betydelsen av den naturliga befolkningsförändringen och migrationen och dess 
påverkan på befolkningens storlek och struktur har varierat över tiden så är modellen, den 
demografiska ekvationen, densamma och dess användbarhet för att beskriva och analysera 
befolkningsförändringarna fortfarande giltig och kan ses som ett första steg i en mer 
djupgående analys. Den demografiska ekvationen är med andra ord endast ett första steg i 
analysen av befolkningsförändringarna medan de verkliga förklaringsvariablerna ”göms” i 
dess olika komponenter.  
 
 
Ungdomsflyttningarna alltmer dominerande 
 
Ungdomarnas betydelse för flyttningarna framgår med allt tydlighet av figur 2. Vanligtvis 
varierar flyttningarna med konjunkturutvecklingen. Goda tider medför höga flyttningstal 
medan dåliga tider ofta är förknippade med få flyttningar. Av figurerna 1 och 2 ser man 
emellertid att detta mönster tycks ha förändrats i det post-industriella samhället. År 1970 var 
det högkonjunktur och höga flyttningstal med en kraftig omflyttning som följd. Detta var det 
sista året av ”rekordåren” och kan ses som ett typiskt utslag av industrisamhällets 
flyttmönster. 
 
År 1983 är ett år som kan betraktas som det kanske sista ”gröna vågen–året” och som 
dessutom karaktäriserades av lågkonjunktur och låga flyttningstal. Den ”gröna vågen” som 
framför allt förknippas med 1970-talet var mer en myt som skapades av media än en reell 
företeelse, ifall man skall se den som ett utslag av landsbygdens ”renässans” och då med en 
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ökad utflyttning från städerna till landet (se t ex Johansson & Persson 1991). Istället var det 
både en minskad utflyttning från och minskad inflyttning till storstäderna, där utflyttningen 
var betingad av en suburbanisering med villasamhällenas expansion som ett centralt inslag, 
och inte en ökad utflyttning till den rena landsbygden. Eftersom inflyttningen till storstäderna 
sjönk kraftigare än utflyttningen blev resultatet att storstäderna upplevde en sämre 
befolkningsutveckling som en konsekvens av nettoutflyttning. Detta visade sig också i de låga 
flyttintensiteterna som 1970-talet och början av 1980-talet uppvisar.  
 
Att något skedde under 1990-talet framgår av både figur 1 och figur 2. Den interna 
omflyttningen kom alltmer att bli beroende av ökade ungdomsflyttningar. Denna ökning var 
dels betingad av ökade studieflyttningar, dels av storstädernas ökade attraktivitet (se t ex 
Johansson & Persson 2000, Johansson 2000b). De arbetsmarknadsbetingade flyttningarna 
minskade också i betydelse – ett typiskt inslag för övergången från industrisamhällets 
flyttmönster till det post-industriellas där flyttningarna blev allt mindre orsakade av 
arbetstillfällen (Johansson & Persson 1999, 2000; Garvill, Malmberg & Westin 2000). Istället 
var det andra faktorer som låg bakom de kraftigt ökade ungdomsflyttningarna. Detta mönster 
förstärktes av det ökade antalet invandrarflyttningar. 
 
Under 1990-talet uppvisade dessutom de små och medelstora städerna problem med ökad 
utflyttning och svag naturlig befolkningsutveckling. Under industrisamhället flyttade 
ungdomarna ofta från den omkringliggande landsbygden till de små och medelstora städerna 
där arbetena fanns inom framför allt industrisektorn och den standardiserade varu- och 
tjänsteproduktionen. Under 1990-talet kom man istället alltmer att ”hoppa över” de små och 
medelstora städerna i flyttkarriären. Många kommuner i landet upplevde både naturlig 
befolkningsminskning och nettoutflyttning (Johansson & Persson 2000, Johansson 2000a, 
2000b).  
 
Detta mönster har emellertid delvis förändrats under det första årtiondet av 2000-talet, och 
särskilt då under den andra delen, då ökade fruktsamhetstal påverkat den naturliga 
befolkningsutvecklingen positivt eller motverkat nedgången i ett flertal kommuner. De små 
och medelstora städernas kris, som var uppenbar under 1990-talet, var således inte lika 
framträdande under början av det nya seklet. Allt fler kommuner upplevde också en positiv 
befolkningsutveckling under 2008 jämfört med 1994. Särskilt storstäderna har upplevt ett ökat 
barnafödande under senare år. Resultat har också blivit en allt kraftigare omfördelning av 
landets invånare med en accentuerad storstadskoncentration som ett resultat.  
 
 
Den turbulenta befolkningsutvecklingen  
 
Sverige bestod 1973-1977 av 284 kommuner och den utvidgade Mälardalen av 83 . Trettio år 
senare hade antalet ökat något; Sveriges kommuner var 289 till antalet och Mälardalens 88. 
Då jämförelser görs över tiden kommer 1973-1977 års indelning att användas medan de 
regressioner som görs på tvärsnittsdata för de undersökta perioderna baseras på det faktiska 
antalet kommuner som finns i respektive kategori vid de olika tillfällena. Detta kan 
naturligtvis anses metodologiskt tvivelaktigt ifall läsaren är ute efter t ex den fjärde decimalen 
i R2-koefficienten för perioden 2003-2007. I annat fall kan detta medvetna förbiseende bortses 
ifrån eftersom resultatet blir i stort sett detsamma och den analytiska tolkningen inte påverkas 
över huvud taget. 
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Figur 2. Långväga åldersspecifika flyttintensiteter 1970, 1983, 1994 och 2008. Flyttningar 
över länsgräns. År 2008 är korrigerat till 24 län. Per tusen av befolkningen. 
Källa: Beräkningar baserade på SCB-data. 
 
Som framgått av figur 1 så var flyttningarna trendmässigt fallande fram till 1983 då den 
långväga flyttningsintensiteten nådde den lägsta nivån, åtminstone sedan 1961. Som också 
påpekats var detta en period då en decentralisering av boendet ägde rum med suburbanisering, 
villaförorternas expansion, och minskad inflyttning och utflyttning generellt från de stora 
städerna. Sammanfattningsvis och i folkmun, inklusive massmedia och en del forskare, kom 
detta att gå under begreppet ”den gröna vågen” trots att den rena lands- eller glesbygden 
knappast ökade sin befolkning. Icke desto mindre skedde det en omfördelning av 
befolkningen till de växande mindre och medelstora kommunernas fördel och ofta i närheten 
av de stora städerna. De kommuner som hade den kraftigaste tillväxttakten under perioden 
1972-1977 var i regel förortskommuner till storstäderna. Som exempel kan nämnas de 
stockholmska förortskommunerna Håbo, Botkyrka, Upplands Väsby och Österåker, 
”Malmökommunerna” Vellinge (inklusive Skanör), Staffanstorp, Svedala och Kävlinge (med 
Löddeköpinge), samt ”Göteborgskommunerna” Kungsbacka, Orust, Ale och Härryda. 
Däremot gick Stockholmsregionens kärna, inklusive Solna och Sundbyberg (tredje från slutet) 
kraftigt tillbaka befolkningsmässigt, liksom storstäderna Göteborg och Malmö. 
 
Trettio år senare, 2002-2007, var bilden annorlunda. Storstäderna hade slutat att minska 
befolkningsmässigt; såväl Stockholm, Solna, Sundbyberg som Göteborg och Malmö befann 
sig bland de mest expansiva kommunerna under perioden 2002-2007. Den kommun som 
växte i mitten av det nya seklets första årtionde var ”invandrarkommunen” Södertälje men 
även ”invandrarkommuner” som Huddinge, Haninge och Botkyrka låg i toppen i 
”tillväxtligan” (Botkyrka lägst på 12:e plats). Det som skiljer Stockholmsregionen från 
Göteborgs- och Malmöregionen är att en stor del av invandringen sker till de omkringliggande 
kommunerna medan denna går mer direkt till Göteborgs och Malmös städer, även om 
Stockholms stad också är en stor mottagare av invandrare. Segregationen är således mer lokal 
i Göteborg och Malmö än i Stockholms län, där den inomregionala segregationen är mer 
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uttalad. Detta är delvis en effekt av ”lex Bollmora” som tillät Stockholm att bygga en stor del 
av miljonprogrammets bostäder i de närliggande, framför allt de södra kommunerna 
(Johansson 1993). 
 
Ett annat ”nytt” drag i utvecklingen är att de ”traditionella” utflyttningskommunerna i 
Norrland eller i det svenska industribältet i Mellansverige inte alls hade samma negativa 
befolkningsutveckling under 1970-talet som under perioden 2002-2007. Detta kan dels 
förklaras med att avindustrialiseringen ännu inte hade slagit igenom lika kraftigt på 1970-talet 
som årtiondena efter, dels med att flyttningarna generellt var färre. Visserligen fanns många 
Norrlandskommuner, t ex Pajala, Övertorneå, Bjurholm och Överkalix, bland de med sämst 
befolkningsutveckling men den nedre delen av rankningen var dock mer varierad än den var 
trettio år senare.  
 
Att stora städer utvecklas svagt befolkningsmässigt får också effekter på den totala 
befolkningsutvecklingen. En liten kommun med samma tillväxttakt som en större får av 
förklarliga skäl till resultat en i antal svagare befolkningsutveckling än den hade haft vid det 
omvända förhållandet. Detta aggregeringsproblem kommer man inte undan ifall avsikten är 
att jämföra utvecklingen för olika typer av kommuner av varierande storlek. Under perioden 
2002-2007 var de kommuner som hade sämst befolkningsutveckling till övervägande del små 
Norrlandskommuner men även traditionella industrikommuner uppvisar ogynnsamma 
befolkningssiffror. Detta olikartade mönster ger till resultat att det endast finns svaga samband 
för den kommunala befolkningsutvecklingen mellan perioderna 1972-1977 och 2002-2007, 
både för Sverige i sin helhet och för den utvidgade Mälardalen (figur 3).  
 
 
Ökad polarisering i Sverige och Mälardalen 
 
Särskilt för Mälardalen tycks tillväxten av nya kommuner och tillbakagången för de centrala 
områdena under 1970-talet ha resulterat i svaga samband då utflyttningen och peri-
urbaniseringen3

 

  tycks ha upphört under 1990-talet och under början av det nya seklet. Det 
visar sig för övrigt att sambanden är starka mellan befolkningsutvecklingen under 1990-talet 
och 2003-2007 såväl för Sverige i sin helhet som för Mälardalen. Detta tyder på att 
utvecklingen under de senaste åren snarare har resulterat i en ökad omfördelning av 
befolkningen än en minskad eller att den utveckling som kunde skönjas för trettio år sedan i 
stort sett har upphört. Att sambanden fortfarande är positiva torde bero på att vissa av de 
kommuner som gick tillbaka på 1970-talet fortsätter att göra detta snarare än en total 
omkastning av befolkningsutvecklingen. I så fall skulle regressionslinjen vara negativ och inte 
positiv vilket den är trots de svaga sambanden.  

En annan tolkning är att den befolkningsomfördelning som efterkrigstidens urbanisering förde 
med sig och som bröts av 1970-talets ”gröna våg” och villasamhällenas tillväxt samt 
nedgången i de långväga flyttningarna snarare återgick till det ”normala” förloppet under åren 
kring sekelskiftet, med en återigen tilltagande storstadskoncentration där 1970-talets 
utveckling kan ses som undantaget från regeln. Liksom under 1960-talet tycks 
polariseringstendenserna med avseende på befolkningsutvecklingen ha tilltagit under de 
senaste årtiondena såväl i landet som helhet som i Mälardalen även om de bakomliggande 
faktorerna skiljer sig åt. 

                                                 
3 Urbanisering i ”periferin” med sämre service och tillgänglighet än i de suburbana områdena. 
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Figur 3: Samband mellan den totala befolkningsförändringen 1973-1977 och 2003-2007 för  
Sveriges och Mälardalens kommuner. Källa: Beräkningar baserade på data från SCB. 1972 
års indelning. 
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En annan faktor som påverkat utvecklingen i Mälardalen är att de kommuner som befinner sig 
i Mälardalens periferi – ofta industri- eller landsbygdskommuner – har haft en sämre 
befolkningsutveckling än kommunerna i centrum. I dessa kommuner påverkade 
avindustrialiseringen och strukturomvandlingen utvecklingen på samma sätt som i övriga 
jämförbara kommuner i Sverige. Med tiden kom det duala Sverige alltmer att bli en bild som 
visade på kontrasten mellan småorter och storstäder och inte så mycket på kontrasten mellan 
stad och land (Johansson 2000b). Detta tog sig inte minst uttryck i den ”utvidgade 
Mälardalen” där de perifera orterna har gått tillbaka medan den storstadsnära landsbygden 
expanderat, den landsbygd som ofta går under benämningen den ”nya ruraliteten” (se t ex 
Eliasson, Johansson och Westlund, 2008). Dessa landsbygdsområden kännetecknas av 
”stadsnäringarnas” expansion snarare än ett fortsatt beroende av jordbruket som basnäring, 
trots en fortsatt utflyttning av ungdomar.  Jordbruket utgör idag en ytterst liten del av den 
svenska sysselsättningen och sett ur demografisk synvinkel har de aktiva inom sektorn blivit 
allt äldre, liksom befolkningen i sin helhet, jämfört med tidigare. Jämfört med andra branscher 
och sektorer är de sysselsatta inom den primära sektorn dock betydligt äldre än vad fallet är 
inom de flesta andra sektorer.  
 
Som tidigare nämndes så upplevde Stockholm, Solna och Sundbyberg en 
befolkningsminskning under perioden 1972-1977 medan det omvända var fallet under 
perioden 2002-2007. Däremot fortsatte ”invandrarkommunerna” i Stockholmsregionen att 
växa vilket kan förklara det svaga positiva sambandet mellan de två perioderna. I annat fall 
torde en omfördelning av tillväxten mellan Stockholms kommuner ha varit ett faktum. Utan 
invandringen hade dessa kommuner liksom den ”utvidgade Mälardalen” haft en betydligt 
svagare befolkningsutveckling under de senaste årtiondena än vad som blev fallet (SCB 2009, 
Regionplanekontoret, 2007). 
 
Ett sätt att mäta ifall polariseringen ökade eller minskade mellan 1972-1977 och 2002-2007 är 
att jämföra spridningen i förändringsförloppen. Detta görs enklast genom att jämföra 
variationskoefficienterna med varandra för de olika aggregaten under de olika perioderna, 
d.v.s. standardavvikelsen genom medelvärdet för kommunernas förändringstakt. Ju lägre 
variationskoefficient, desto jämnare förändringsmönster. Tabell 1 visar på 
variationskoefficienternas utveckling under perioderna 1972-1977 respektive 2002-2007 dels 
för landet i sin helhet, dels för den ”utvidgade Mälardalen”.  
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter (C.V.) för Sverige och 
Mälardalen 1972-1977 och 2002-2007 för den totala befolkningsutvecklingen. Årlig 
procentuell förändring. Källa: Beräkningar baserade på data från SCB. 1972 års indelning. 
 
Sverige 1972-1977 2002-2007 
Medelvärde 0,63 0,09 
Standardavvikelse 1,56 0,77 
Variationskoefficient (C.V.) 2,48 9,01 
   
Mälardalen   
Medelvärde 0,74 0,26 
Standardavvikelse 1,86 0,82 
Variationskoefficient (C.V.) 2,51 3,17 
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Från tabell 1 kan utläsas att det skett en ökad polarisering med avseende på 
befolkningsförändringen mellan 1972-1977 och 2002-2007 både för landet i sin helhet och för 
den ”utvidgade Mälardalen”. Det bör återigen påpekas att det inte är den totala 
befolkningstillväxten som mäts i någotdera fallet utan endast förändringen av de ingående 
kommunerna uttryckt i form av det (ovägda) medelvärdet. Icke desto mindre så tyder siffrorna 
på en ökad polarisering mellan landets kommuner, vilket torde vara en funktion av att antalet 
kommuner med negativ tillväxt är större under den senare perioden än under den första. 
 
I Mälardalen är polariseringstendenserna inte lika slående även om de finns där. Under 
perioden 1972-1977 var spridningen i tillväxttakt mellan Sveriges och Mälardalens 
kommuner i stort sett lika stora. Under perioden 2002-2007 blir bilden helt annorlunda. Även 
om medelvärdet för tillväxten bland Sveriges kommuner var låg, 0,09 årligen, så tycks detta 
likväl ha påskyndat polariseringsprocessen mellan landets kommuner, åtminstone statistiskt 
sett. För Mälardalen är bilden inte lika drastisk. Det ovägda medelvärdet, där storleken inte 
har någon betydelse, ligger högre än för landet i sin helhet och den relativa spridningen lägre 
vilket betyder att polariseringstendenserna inom regionen inte blir lika uttalade även om de är 
mer uttalade för perioden 2002-2007 än under perioden 1972-1977.  
 
Den tilltagande kommunala divergensen både i landet som helhet och  i Mälardalen torde ha 
sin orsak i att många kommuner befinner sig i helt olika utvecklingsfaser såväl vad gäller 
ekonomisk och social omvandling som förändrade demografiska utvecklingsmönster. Att 
skillnaden blir så stor som den blir mellan Sverige och Mälardalen beror förmodligen på att 
den demografiska utvecklingen är mer positiv i Mälardalens kommuner jämfört med landets 
övriga kommuner och då särskilt vid en jämförelse med landets norra kommuner. Man kan 
också se detta i kartorna 2, och framför allt 3, där de perifera kommunerna finns i kategorin 
”negativ befolkningsutveckling kombinerat med negativa flyttnetton” (mer om detta senare). 
Detta kan ses som ett utslag av relevansen av teorin om rumsliga produktcykler som 
förklaringsmetod där regioner i utkanterna befinner sig i mer mogna stadier med svårigheter 
att dra till sig både befolkning och nya expansiva sysselsättningsskapande företag, än 
regionerna i centrum. 
 
 
Storstädernas betydelse 
 
Ett sätt att undersöka ifall stora kommuner är över- eller underrepresenterade i de olika 
utvecklingsförloppen är att relatera den totala befolkningsförändringen till de ovägda 
medelvärdena. Detta görs enklast genom formeln: 
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SI (Storleksindex)=vägt index med hänsyn till kommunernas storlek 
Ftot= total befolkningsförändring i samtliga regioner (hela landet) under den relevanta perioden 
Ptot= total befolkning år 1 (startåret) i samtliga kommuner (hela landet) 
Fi= befolkningsförändringen i kommun i under den relevanta perioden 
Pi= total befolkning år 1 (startåret) i kommun i 
N= antalet kommuner 
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Om indexet ligger över 100 är stora kommuner överrepresenterade och vice versa. Tabell 2 
visar på storstädernas över- respektive underrepresentation för åren 1972-1977 och 2002-2007 
enligt ovanstående beräkningsmetod. 
 
Tabell 2. Storstädernas över- respektive underrepresentation 1972-1977 och 2002-2007. 
Relativ befolkningsutveckling för Sveriges och Mälardalens kommuner. 100 = varken/eller. 
Källa: Beräkningar baserade på data från SCB. 
 
Aggregat 1972-1977 2002-2007 
Sverige 53 614 
Mälardalen 42 273 
 
Som framgår av tabell 2 så har utvecklingen förändrats markant med avseende på vilka 
kommuner som har haft den bästa/sämsta utvecklingen under perioderna 1972-1977 
respektive 2002-2007. Den ”gröna vågen” på 1970-talet visar sig med all tydlighet i att det är 
företrädesvis små kommuner som expanderar medan de stora kommunerna uppvisar en 
avsevärt sämre utveckling. I detta sammanhang bör man ha i åtanke att många små kommuner 
i utkanten av de stora städerna startade från en låg nivå vilket medförde en snabb relativ 
tillväxt medan stora kommuner ofta upplevde mättnadstendenser med avfolkning av 
citykärnorna som ett resultat. Kontorisering, dyra markpriser, etc tvingade ut befolkningen till 
närliggande kommuner eller ytterområden. I synnerhet i Mälardalen tycks denna 
decentralisering av boendet ha påverkat kranskommunernas befolkningsutveckling på ett 
märkbart sett. En stor del av Stockholms kranskommuner hade även deltagit i 
miljonprogrammets utbyggnad som ett sätt att lindra den bostadsbrist som den tidigare 
inflyttningen hade resulterat i. Att dessa områden med tiden blev genomgångsområden och 
föga attraktiva är dock en annan historia. 
 
Utvecklingen under 2002-2007 skiljer sig avsevärt från den tidigare perioden. Istället för 
”gröna vågen” med villakommunernas tillväxt och låga långväga flyttningsintensiteter är det 
de stora städerna som är drivkraften bakom den regionala och lokala befolkningstillväxten 
medan små och medelstora städer upplever en svag eller negativ tillväxt. Man började under 
1990-talet allt oftare att tala om de små och medelstora städernas kris (Johansson 2000b). 
Detta tycks delvis ha fortsatt under innevarande årtionde där de stora städernas 
överrepresentation är helt uppenbar. Genomslaget verkar dock vara större för landet i sin 
helhet än för Mälardalen men även om mycket tyder på att även Mälardalen alltmer har 
polariserats ligger polariseringsprocessen inte i nivå med utvecklingen för Sverige i sin helhet. 
Detta understryks även i variationskoefficientens utveckling mellan de två perioderna (se 
tabell 1). Det tycks således inte råda något tvivel om att det tudelade Sverige åter har blivit en 
fråga som inte endast berör städer och landsbygd utan även stora kontra små och medelstora 
kommuner, vilka verkar få allt svårare att hävda sig vad gäller befolkningstillväxten. Det 
berör dock inte så mycket Mälardalen, där regionförstoring och den nya ruraliteten fått 
fotfäste på ett helt annat sätt jämfört med bland de små och medelstora kommunerna norr om 
Dalälven.   
 
 
Naturlig och total befolkningstillväxt  
 
Att den naturliga befolkningsförändringen ligger bakom den totala befolkningsförändringen 
på global nivå ifrågasätts knappast av någon. Visserligen kan sjukdomar, pandemier, krig, 
katastrofer, etc minska den naturliga befolkningsförändringens påverkan på den totala, men 
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den enkla sanningen är att utan födslar sker ingen befolkningsutveckling. Att antalet döda i 
vissa lägen är större än antalet födda rubbar inte detta triviala konstaterande.  
 
I Europas och Sveriges regioner har den naturliga befolkningsökningen fått allt mindre 
betydelse för den totala befolkningsförändringen. Från att ha påverkat den totala 
befolkningsförändringen positivt har de låga födelsetalen alltmer kommit att bli en hämmande 
faktor för befolkningsutvecklingen. Många av Europas regioner har upplevt, och upplever 
fortfarande, en negativ naturlig befolkningsförändring som antingen motverkar de positiva 
effekterna av nettoinflyttningen eller förstärker de negativa effekterna av nettoutflyttningen. 
Visserligen har denna negativa effekt fått minskad betydelse under den första hälften av detta 
decennium jämfört med den andra hälften av 1990-talet men den är fortfarande giltig 
(Johansson 2009). Detta gäller även för Sveriges regioner där födelsetalen har vänt uppåt 
under det första årtiondet av det nya århundradet (SCB). 
 
Under perioden 1973-1977 hade drygt 54 procent av Sveriges kommuner en naturlig 
befolkningsökning, d.v.s. antalet födda var fler än antalet döda. Trettio år senare, 2003-2007, 
var motsvarande andel knappt 35 procent. Något har således hänt som resulterat i att den 
naturliga befolkningsförändringen kommit att spela en alltmer undanskymd roll för 
kommunernas befolkningsökning och en alltmer framträdande roll för tillbakagången. Ur 
tabellerna 1 och 2 kan slutsatsen dras att det är just de små och medelstora kommunerna som 
”tagit stryk” i denna omkastning i den kommunala ”tillväxtligan”. Detta är ett mönster som 
kunde iakttas redan under 1990-talet då den naturliga befolkningsförändringen mer eller 
mindre hade spelat ut sin roll som tillväxtskapande faktor för befolkningsutvecklingen i 
flertalet svenska små och medelstora kommuner (Johansson 2000b). 
 
Mönstret är inte lika uttalat i Mälardalen. Perioden 1973-1977 hade 63 procent av 
kommunerna i Mälardalen en naturlig befolkningsökning – en avsevärt högre andel än landet i 
sin helhet där Mälardalen ingår och således höjer procentsatsen. Perioden 2003-2007 var 
motsvarande tal 44 procent – även detta betydligt högre än landet i sin helhet. Detta visar sig 
också i tabellerna 1 och 2 där variationskoefficienten (C.V.) är lägre för Mälardalen och där 
storstädernas överrepresentation inte är lika uttalad för perioden 2003-2007. Av detta kan 
slutsatsen dras att även om polariseringstendenserna förstärkts i Mälardalen har utvecklingen 
inte varit lika uttalad där som den varit i landet i sin helhet. Skulle man även bortse från 
Mälardalen och jämföra med kommunerna utanför Mälardalen skulle den skiljaktiga 
utvecklingen mellan Mälardalen och övriga Sverige varit ännu mer tydlig. 
 
Skillnaderna mellan de båda perioderna vad gäller den naturliga befolkningsförändringen är 
också märkbara i bosättningsmönstret. Utvecklingen 1973-1977 präglades i mångt och 
mycket av villasamhällenas och förorternas expansion vilket medförde en inflyttning av 
barnfamiljer i de små och medelstora kommunerna som då växte kraftigt. Suburbaniseringen 
och peri-urbansieringen slog igenom kraftigt eftersom många av kommunerna startade mer 
eller mindre från ”scratch” med en kraftig relativ befolkningsökning som följd. Detta tog sig 
även uttryck i att småkommunerna var överrepresenterade under ”den gröna vågen” och 
städerna underrepresenterade (se tabell 2). Efter trettio år var bilden helt annorlunda; 
storstäderna växte och den naturliga befolkningsökningen var låg i storstäderna, men framför 
allt i de små och medelstora städerna där den ofta var negativ. Att storstäderna ofta hade en 
positiv naturlig befolkningsökning torde på grund av nettoinflyttning ha samband med den ur 
reproduktionssynpunkt fördelaktiga åldersstrukturen, snarare än höga fruktsamhetstal vilka i 
regel låg och fortfarande ligger under reproduktionsnivån. 
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Figur 4: Samband mellan den naturliga befolkningsförändringen 1973-1977 och 2003-2007 
för Sveriges och Mälardalens kommuner. Genomsnittlig procentuell utveckling per år. Källa: 
Beräkningar baserade på data från SCB. 1972 års indelning. 
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Figur 5. Samband mellan naturlig och total befolkningsförändring 1973-1977 respektive 
2003-2007 för Sveriges och Mälardalens kommuner. Genomsnittlig procentuell utveckling 
per år.  Källa: Beräkningar baserade på SCB-statistik. Vid tiden gällande indelning. 
 
 
Att det finns ett positivt samband mellan den naturliga befolkningsförändringen 1973-1977 
och 2003-2007 framgår av figur 4. Figurerna visar också att andelen kommuner med negativ 
naturlig befolkningsutveckling var avsevärt större 2003-2007 än 1973-1977. Ett större antal 
kommuner ligger under nollstrecket 2003-2007 än under perioden 1973-1977. Detta gäller 
särskilt för landet i sin helhet; Mälardalen faller bättre ut. Vid tolkningen av det signifikanta 
positiva sambandet mellan de båda perioderna bör man ha i åtanke det inte är kommunernas 
position som mäts utan endast ifall det är samma kommuner som ligger kring 
regressionslinjen under de båda perioderna. Det visar sig också att några signifikanta 
skillnader mellan Mälardalen och Sverige i sin helhet knappast existerar. Sambanden säger 
således inget om olika tillväxttakter utan endast att kommuner med dålig utveckling under den 
första perioden även hade dålig utveckling under den andra och viceversa. Även om samtliga 
kommuner skulle ligga under nollstrecken under de båda perioderna skulle resultaten ha blivit 
desamma ifall inga relativa förskjutningar och/eller omkastningar har ägt rum mellan 
kommunerna under de två perioderna. 
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De ganska starka sambanden mellan utvecklingen under perioderna 1973-1977 och 2003-
2007 innebär inte att sambanden mellan naturlig och total befolkningsförändring uppvisar 
samma likartade mönster (se figur 5). Istället är sambanden relativt svaga för perioden 1973-
1977 medan det omvända gäller för perioden trettio år senare. Vissa skillnader kan dock 
märkas som åtminstone delvis torde kunna förklara de skiljaktiga utvecklingsmönstren. Den 
”gröna vågen” på 1970-talet resulterade i en stor spridning med avseende på den totala 
befolkningsutvecklingen; många kommuner upplevde en kraftig tillväxt på grund av den låga 
utgångsnivån, vilket störde det annars starka samband som borde finnas mellan den naturliga 
och totala befolkningsförändringen. Detta var märkbart såväl för Sverige i sin helhet som för 
Mälardalen, vilka hade ungefär samma spridning för den totala befolkningsutvecklingen. 
Däremot var spridningen inte lika markant för Mälardalen som för landet i sin helhet trettio år 
senare med avseende på den naturliga befolkningsförändringen, vilket också tar sig uttryck i 
en högre R2-koefficient. 
 
Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter (C.V.) för Sverige och 
Mälardalen 1973-1977 och 2003-2007 för den naturliga befolknings-utvecklingen. Årlig 
procentuell förändring. Källa: Beräkningar baserade på data från SCB. Vid tiden gällande 
indelning. 
 
Sverige 1973-1977 2003-2007 
Medelvärde 0,09 -0,14 
Standardavvikelse 0,51 

 

0,42 
Variationskoefficient (C.V.) 5,42 -2,91 
   
Mälardalen   
Medelvärde 0,26 0,02 
Standardavvikelse 0,59 0,47 
Variationskoefficient (C.V.) 2,29 19,20 
 
 
Jämfört med perioden 1973-1977 så minskar spridningen för Sverige i sin helhet betydligt 
under perioden 2003-2007. Detta gäller däremot inte beträffande kommunerna i Mälardalen 
där spridningen har ökat flerfaldigt vilket tyder på en divergerande utveckling med avseende 
på den naturliga befolkningsförändringen. Den huvudsakliga förklaringen till detta torde ligga 
i det låga medelvärdet för den naturliga befolkningsutvecklingen. Om inte de övriga värdena 
ligger samlade kring medelvärdet, d.v.s. i detta fall 0,02, blir variationskoefficienten hög. Att 
ta detta till intäkt för att Mälardalen genomgick en kraftigt divergerande och polariserande 
utveckling under perioden 2003-2007 kräver dock mer analys än att endast fokusera på en 
enstaka siffra. Istället kan det vara den stora mängden ”outliers” bland Mälardalens 
kommuner som är den huvudsakliga förklaringen till den stora spridningen (se figurerna 4 och 
5) 2003-2007. Det är en konsekvens av att de olika kommunerna har samma vikt oberoende 
av storlek och därmed även för den absoluta tillväxten eller tillbakagången. Det bör i 
sammanhanget återigen påpekas att 1970-talet var en period med kraftig tillväxt av de då 
mindre förortskommunerna medan de stora centrala kommunerna minskade i invånarantal 
(tabell 3).  
 
Kommunerna i utkanten av Mälardalen uppvisade inte samma mönster. De kunde inte utnyttja 
den ”gröna vågens” positiva utflyttningstendenser utan fick istället se sin befolkning minska 
genom framför allt en fortsatt utflyttning. Däremot hade dessa utflyttningskommuner ofta en 
positiv naturlig befolkningsutveckling, trots fallande fruktsamhetstal, fast inte i den 
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utsträckningen att det kompenserade för nettoutflyttningens negativa effekter (se karta 3). 
Även om de befolkningsmässigt stora kommunerna gick tillbaka så innebar 1970-talets 
förändrade bosättningsmönster en decentralisering av boendet kring de stora städerna snarare 
än en polarisering centrum-periferi. Denna utveckling tycktes mer vara driven av 
bosättningsmönstrets förändring än av förändrade sysselsättningsmöjligheter även om 
suburbaniseringen, och i viss mån peri-urbaniseringen, resulterade i en uppkomst och tillväxt 
av nya arbetstillfällen inom framför allt den lokala varu- och personorienterade 
tjänsteproduktionen. Det var också under detta årtionde som den offentliga – ofta den 
kommunala – tjänsteverksamheten expanderade som kraftigast. Här bör man ha i åtanke att 
den till stor del var demografiskt driven genom utbyggnad av t ex daghem och skolor. Detta 
var också det årtionde då den kvinnliga förvärvsintensiteten på allvar började närmade sig 
männens. Något hårdraget kan sägas att villasamhällenas och förortskommunernas expansion 
förändrade den lokala arbetsmarknaden i en mer kvinnovänlig riktning vilket medförde att 
kvinnorna arbetade lokalt medan männen pendlade till arbetsplatserna i centrum. 
 
 
Migration och regional befolkningsutveckling – ett allt starkare samband 
 
Olika studier har visat att det är migrationen som är motorn bakom de regionala 
befolkningsförändringarna både i Europa och i Sverige (se t ex ESPON 1.1.4, 2005, 
Johansson 2000b, 2009). Detta gäller såväl för utflyttnings- som inflyttningsregioner. Som 
nämnts tidigare så påverkar migrationen befolkningsförändringarna på två sätt – dels direkt 
genom migrationen i sig som ökar eller minskar befolkningen, dels indirekt genom dess 
negativa eller positiva påverkan på den naturliga befolkningsförändringen. 
 
Migrationen har både under industrisamhället och det post-industriella resulterat i ökad 
storstadskoncentration, avfolkning och tilltagande polarisering mellan stad och glesbygd. 
Även om peri-urbaniseringstendenser har kunnat iakttas för vissa grupper som familjer och 
äldre har detta dock inte kunnat motverka effekterna av ungdomsinflyttningarnas kraftiga 
ökning. Resultatet av den regionala omfördelningen av befolkningen har således resulterat i 
såväl storstadskoncentration som avfolkning och ”utdöende” regioner med regional 
polarisering och territoriell erodering som följd. Som nämndes i föregående avsnitt så 
påverkar migrationen den naturliga befolkningsförändringen positivt eller negativt beroende 
på ifall det rör som om inflyttnings- eller utflyttningsregioner. I figur 7 visas sambandet 
mellan migration och total befolkningsförändring för kommunerna i Sverige och i den 
utvidgade Mälardalen under perioderna 1973-1977 och 2003-2007.  
 
Att det sker omkastningar och förskjutningar i olika kommuners migrationsmönster framgår 
av figur 6. Här har sambanden mellan nettomigrationen på kommunnivå för perioderna 1973-
1977 och 2003-2007 beräknats dels för Sverige i sin helhet, dels för Mälardalen. Att 
sambanden är i det närmaste obefintliga mellan de båda perioderna och för både Sverige och 
Mälardalen betyder inte att migrationen inte har betydelse för befolkningsutvecklingen. 
Snarare är dessa svaga samband en indikation på att boende- och flyttmönstren inte är stabila 
över tiden utan istället är, liksom många andra samhälleliga förändringar, känsliga för olika 
trender och ekonomiska omvandlingar. Man kan även se variationer i flyttmönster som 
övergångar mellan olika typer av ekonomier och samhällen där prioriteringar varierar över 
tiden. Till ”syvende og sidst” är de dock uttryck för olika regioners attraktivitet eller 
oattraktivitet – push- och pull-faktorer som varierar och förändras över tiden och som 
dessutom är beroende av olika befolkningsgruppers storlek, tycke och smak. Man bör i 
sammanhanget även betänka att flyttaren, åtminstone enligt humankapitalteorin som fått en 
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allt större betydelse i analyser av flyttmönster, är rationell i sina beslut ex ante även om det 
visar sig att det inte var rationellt ex post.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Samband mellan nettomigrationen 1973-1977 och 2003-2007 för Sveriges och 
Mälardalens kommuner. Genomsnittlig procentuell utveckling per år.   Källa: Beräkningar 
baserade på data från SCB. 1972 år indelning. 
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De närmast obefintliga sambanden mellan nettoflyttningarna 1973-1977 och 2003-2007 är 
också ett utslag av den strukturella omvandling som skett mellan perioderna. Omvandlingen 
från det industriella till det post-industriella har haft kraftiga effekter på flyttmönstren för 
olika kategorier. Som tidigare visats så var flyttningarna till stor del beroende av 
konjunkturläge och tillgången till arbete. De arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna var 
fortfarande av stor betydelse och man flyttade dit jobben fanns. Produktionen var till stor del 
standardiserad och arbetsmarknadens segmentering inte lika uttalad som den är idag. Detta 
resulterade i att arbetskraftens kompetens- och utbildningsnivå inte hade samma hämmande 
effekter på flyttningarna; diskrepansen mellan arbetskraftsutbudets utbildning och 
arbetskraftsefterfrågan var inte lika markant för trettio år sedan i jämförelse med vad som är 
fallet på dagens mer kunskapsintensiva och segmenterade arbetsmarknad. 
 
Även om sambanden inte skiljer sig åt nämnvärt mellan naturlig befolkningsförändring och 
total befolkningsförändring, och migration och total befolkningsförändring är det migrationen 
som ligger bakom den regionala befolkningsförändringen. Migrationen har alltmer kommit att 
bli motorn bakom den regionala och lokala befolkningsutvecklingen, dels genom migrationen 
i sig, dels genom den påverkan den har på åldersstrukturen i inflyttnings- respektive 
utflyttningsområden. Att påstå att flyttbenägenheten är som störst i åldrarna 18-28 är som att 
slå in ”öppna dörrar”. Dock bör återigen påpekas migrationens betydelse för såväl den totala 
befolkningsförändringen som för den naturliga (se figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Samband mellan nettomigration och total befolkningsförändring 1973-1977 
respektive 2003-2007 för Sveriges och Mälardalens kommuner. Källa: Beräkningar baserade 
på SCB-statistik. Vid tiden gällande indelning. 
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Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter (C.V.) för Sverige och 
Mälardalen 1972-1977 och 2002-2007 för den årliga migrationen. Årlig procentuell 
förändring. Källa: Beräkningar baserade på data från SCB. Vid tiden gällande indelning. 
 
Sverige 1973-1977 2003-2007 
Medelvärde 0,50 0,24 
Standardavvikelse 1,24 0,46 
Variationskoefficient (C.V.) 2,47 1,92 
   
Mälardalen   
Medelvärde 0,42 0,27 
Standardavvikelse 1,42 0,44 
Variationskoefficient (C.V.) 3,37 1,64 
 
 
 
Migration och naturlig befolkningsförändring 
 
Som nämnts ovan så får migrationen effekter på reproduktionspotentialen i både inflyttnings- 
och utflyttningsregionerna genom dess påverkan på köns- och åldersstrukturen. Utan kvinnor 
i fertil ålder, inga barn. Även om det allmänna födelsetalet kan vara högt i 
utflyttningsregionerna, vilket det ofta inte är längre, så har utflyttningen eroderat 
reproduktionspotentialen genom den skeva köns- och åldersfördelningen som blir en effekt av 
utflyttningen. 
 
Sambandet mellan migration och naturlig befolkningsförändring framgår av figur 8 där det 
visar sig att det finns ett svagt men positivt samband för åren 2003-2007 men ett betydligt 
svagare för åren 1973-1977. Sambandet är dessutom starkare för den utvidgade Mälardalen, 
en expansiv region med många stora kommuner, än för landet i sin helhet. Förklaringen till 
det accentuerade positiva sambandet över tiden torde vara att inflyttning ofta leder till naturlig 
befolkningsökning på grund av att inflyttarna är unga och i hushållsbildande åldrar. Bilden 
skiljer sig dock åt mellan olika kommuner även i den utvidgade Mälardalen. De perifera 
kommunerna har betydligt sämre förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling än de 
stora kommunerna i centrum och detta gäller särskilt för perioden 2003-2007 då de senare i 
regel hade nettoinflyttning. Även den utvidgade Mälardalen har således genomgått en 
polariseringsprocess med en ökad koncentration till de centrala delarna. 
Utflyttningskommunerna uppvisar däremot ofta en negativ naturlig befolkningsutveckling på 
grund av skev åldersstruktur och brist på kvinnor i fertil ålder. I viss utsträckning kan en hög 
fertilitet uppväga negativ naturlig befolkningsutveckling liksom den kan förstärka den 
naturliga befolkningsökningen. Eftersom storstadskommunerna har slutit gapet till 
landsbygdskommunerna och småstäderna över tiden med avseende på nivån på det 
summerade fruktsamhetstalet (TFR) torde detta ha bidragit till att det svaga sambandet har 
blivit starkare. 
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Figur 8. Samband mellan migration och naturlig befolkningsförändring 1973-1977 respektive 
2003-2007 för Sveriges och Mälardalens kommuner. Årlig procentuell förändring. Källa: 
Beräkningar baserade på SCB-statistik. Vid tiden gällande indelning. 
 
 
 
Fertilitet och befolkningsförändring 
 
Sverige har under några enstaka år sedan 1809, det år då statistik över födda och döda började 
registreras i landet, upplevt en befolkningsminskning men det var först 1997 som antalet 
födda i landet var mindre än antalet döda. Utan invandring hade Sveriges befolkning minskat 
på grund av den naturliga befolkningsminskningen. De låga födelsetalen under 1990-talet 
satte återigen fart på debatten kring en eventuell kris i befolkningsfrågan - en återkommande 
fråga i det svenska samhället sedan de stora utvandringsperioderna under andra hälften 1800-
talet. Det som skiljer de ”moderna” kriserna i befolkningsfrågan, d.v.s. från och med 1930-
talets kris, är att de har varit betingade av låga födelsetal och inte av en omfattande utvandring 
eller epidemier. 
 
Rent allmänt kan sägas att förändringarna i antalet födda är betingade av dels födelsetalens 
utveckling, dels den kohorta utvecklingen; stora kohorter föder många barn och små kohorter 
få barn, vid oförändrade åldersspecifika födelsetal. Utifrån ett regionalt perspektiv är, som 
tidigare påpekats, just köns- och åldersstrukturens utveckling samt kohorternas storlek av stor 
betydelse för den naturliga befolkningsutvecklingen, d.v.s. skillnaden mellan födda och döda. 
Detta har samband med att åldersstrukturen ser olika ut i olika regioner. 
Avfolkningsregionerna har en mycket större andel äldre i befolkningen än storstads- eller 
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universitetsregionerna där andelen personer i åldrarna 20-30 år är betydligt större, d.v.s. de 
åldrar då man bildar familj och får barn med konsekvenser för både den regionala och 
kommunala planeringen. Detta har också fått effekten att storstadsregionerna haft en naturlig 
befolkningsökning medan utflyttningsregionerna – ofta lands - och glesbygdsregioner – fått 
uppleva det motsatta vid samma eller högre nivåer på det allmänna födelsetalet.  
 
Skillnaderna i befolkningens sammansättning är därför i regel inte betingade av att 
födelsetalen varierar mellan olika regioner. Traditionellt skulle detta resultera i att gles- och 
landsbygdsregionerna skulle ha en större andel yngre i befolkningen än t ex storstads- och 
universitetsregionerna; det är först under senare år som storstadsregionerna har närmat sig 
småorternas, landsbygdens och glesbygdsregionernas födelsetal. Istället är det flyttningarna 
som är ”boven i dramat”. Flyttningsbenägenheten är som högst i åldersintervallet 20-30 år (se 
figur 2), vilket får effekter på ålderssammansättningen i olika regioner beroende på om de är 
utflyttnings- eller inflyttningsregioner. 
 
Tabell 5 visar på utvecklingen av TFR mellan 1973-1977 och 2003-2007. Beräkningarna 
bygger på femårsgenomsnitt av de årliga fruktsamhetstalen för att reducera inflytandet av de 
små kommunernas fluktuationer i barnafödandet. Små årliga förändringar i barnafödandet kan 
få avsevärda effekter på TFR eftersom den lokala befolkningsbas som barnafödandet skall 
relateras till kan ge stora årliga effekter – de små talens ”förbannelse”.  
 
Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter (C.V.) för Sverige och 
Mälardalen 1973-1977 och 2003-2007 för det summerade fruktsamhetstalet (TFR) på 
kommunnivå. Källa: Beräkningar av femårsgenomsnitt baserade på SCB:s kommundata. 1972 
års indelning. 
Sverige 1973-1977 2003-2007 
Medelvärde 1,88 

 

1,96 
Standardavvikelse 0,139 

 

0,160 
Variationskoefficient (C.V.) 0,074 0,082 
   
Mälardalen   
Medelvärde 1,83 1,96 
Standardavvikelse 0,157 0,157 
Variationskoefficient (C.V.) 0,086 0,080 
 
 
Vad gäller det genomsnittliga värdet på TFR så har det ökat under den undersökta 
trettioårsperioden. Då bör man betänka att de låga värdena för perioderna 1993-1997 och 
1998-2002 inte är inkluderade. Något hårdraget kan sägas att kommunernas genomsnittliga 
fruktsamhetstal sjönk fram till slutet av 1990-talet för att stiga under 2000-talets första 
decennium. Under fallet fram till 1990-talets slut slöts gapet mellan storstadsregioner och 
gles- och landsbygdsregioner så att de förra idag t o m kan ha högre värden i många fall 
(Johansson 2000, SCB 2009). Tabell 5 indikerar också att spridningen i TFR mellan de olika 
perioderna har varit relativt stabil trots att olika kommuner har uppvisat olika mönster för 
TFR:s utveckling. För landet i sin helhet ökade spridningen något medan det omvända var 
fallet för Mälardalen. Om hänsyn tas till 1990-talet blir spridningen ännu mindre – för 
perioden 1998-2002 var rikets medelvärde för TFR 1,70 och variationskoefficienten 0,070. 
Motsvarande tal för Mälardalen var 1,69 respektive 0,066.  
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Som framgår av figur 9 så kan man knappast påstå att det rådde några starkare samband 
mellan TFR 1973-1977 och 2003-2007 varken för Sverige i sin helhet eller för Mälardalen. 
Några omkastningar i bemärkelsen att kommuner med hög TFR under den första perioden 
skulle ha låga under den andra finns det inte heller några indikationer på. I stället har 
figurerna mer karaktären av ”myrornas krig”, vilket inte är anmärkningsvärt då man tar 
hänsyn till olika kommuners och regioners utveckling, där man kan skönja att gapet har ökat 
mellan kommunerna för landet i sin helhet medan det motsatta tycks vara fallet för 
Mälardalen. Ifall endast övriga Sverige skulle redovisas istället för Sverige i sin helhet skulle 
spridningen i TFR mellan 1973-1977 och 2003-2007 bli ännu större.  
 
En (trivial) slutsats som kan dras av detta resonemang är att ju mer homogen en region är 
desto mindre blir spridningen. Att små regioner är mer homogena kan förklara att spridningen 
minskar i Mälardalen samtidigt som den ökar för Sverige i sin helhet. Om dessutom 
Mälardalen exkluderas så blir denna bild ännu tydligare då två olika regiontyper jämförs med 
varandra och med olika utvecklingsförlopp vad gäller arbetsmarknadsläge och ekonomisk 
utveckling. Man bör dessutom ha i åtanke att ”analysen” baseras på tvärsnittsdata 
(kommundata) och inte på tidsseriedata även om det är två olika perioder som jämförs. 
 
Det visar sig också att det allmänna födelsetalet4

                                                 
4 Födda per tusen i hela befolkningens medelfolkmängd. 

  inte har någon större inverkan på den totala 
eller naturliga befolkningsförändringen varken i Europas eller i Sveriges regioner. Det finns 
dock undantag. I regioner där migrationen är relativt låg på grund av diverse hinder så har den 
naturliga befolkningsförändringen fortfarande stor påverkan på den totala 
befolkningsutvecklingen trots kraftigt fallande fruktsamhetstal (TFR). Detta gäller framför allt 
regionerna i de nya medlemsstaterna (NMS) där den interna migrationen visserligen är hög 
men den externa inte har samma betydelse som i de gamla medlemsstaterna och då framför 
allt med avseende på immigrationen (se t ex ESPON 1.1.4, 2005, Johansson 2009). 
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Figur 9. Samband mellan det summerade fruktsamhetstalet (TFR) i Sveriges och Mälardalens 
kommuner 1973-1977 och 2003-2007. Femårsgenomsnitt baserade på kommundata från SCB. 
 
Det är migrationen som är den dominerande faktorn bakom befolkningsutvecklingen, såväl 
med avseende på storlek som sammansättning. Istället för en ”traditionell” ålderspyramid 
betingad av en stor naturlig befolkningsökning har ett annat problem börjat göra sig gällande; 
’ageing’ har blivit och kommer att bli ett av de stora problemen i de länder och regioner där 
födelsetalen drastiskt har sänkts eller håller på att sänkas. De låga födelsetalen och den svaga 
reproduktionspotentialen har resulterat i att man diskuterar möjligheterna att få till stånd 
ersättningsmigration i bl a Europa, dels på grund av den svaga befolkningsutvecklingen, dels 
på grund av fruktan för en framtida arbetskraftsbrist. Det senare problemet har accentuerats 
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genom den allt större andelen äldre i befolkningen vilket leder till brist på människor i aktiv 
ålder och sätter press på försörjningen av de äldre i framtiden. Problemet är en het potatis 
utifrån ett politiskt och etiskt perspektiv – vilka personer är välkomna och vilka är det inte. 
Invandrarfrågan och integrationsproblematiken är dessutom ett politiskt känsligt område både 
ute i Europa och i Sverige, dock i varierande grad mellan olika nationer och regioner. 
 
Vid tvärsnittsanalyser har man funnit att kris- och glesbygdsregioner har haft högre födelsetal 
än storstadsregioner, universitetsorter och regionala servicecentra. Vid en tvärsnittsanalys har 
man funnit starka statistiska samband mellan arbetslöshet, vakanser och förvärvsfrekvenser å 
ena sidan och barnafödande å den andra. Detta leder ofta till att man drar slutsatsen att kriser 
och dåliga tider leder till ett ökat barnafödande (se Johansson 2000a för en diskussion av 
denna problematik). 
 
Att födelsetalen är, eller åtminstone har varit, högre i kris- och glesbygdsorter än i 
storstadsregioner och regionala servicecentra är i och för sig inte förvånande. Krisregionerna 
och glesbygden har en skev könsstruktur med underskott av kvinnor i fertil ålder, vilket 
innebär att de kvinnor som är kvar ofta gifter sig eller skapar fasta förhållanden tidigt med 
resultat att antalet barn per kvinna blir högt relativt andra orter. Dessutom är den kvinnliga 
förvärvsfrekvensen traditionellt betydligt lägre i dessa regioner än i storstäder eller orter som 
kan karakteriseras som regionala servicecentra. I de senare, med sin mer kvinnovänliga 
arbetsmarkand, är ofta förvärvsfrekvensen för kvinnorna lika hög som för männen.  
 
Slutsatserna verkar till stor del vara en kvarleva från bonde- eller industrisamhällets dagar 
eller grundas på mer eller mindre (o)vetenskapliga observationer där man ofta satt motsatser 
i förhållande till varandra. Under goda tider tycks det finnas ett omvänt samband mellan 
befolkningstäthet och födelsetal vilket till viss del utraderas under krisår. Detta skulle tyda 
på att det främst är de små- och medelstora städerna som är känsliga för förändringar i 
födelsetalen. Tabell 6 visar också på de större variationerna i de små och medelstora orterna 
(inklusive landsbygden) jämfört med storstäderna. 
 
Tabell 6. TFR:s genomsnittliga utveckling 1973:1977 – 2003:2007 för riket, medelvärdet för 
kommunerna samt relationen riket/kommunerna. Indexet indikerar ifall befolkningsmässigt 
stora kommuner har höga värden (d.v.s. över 100) relativt små och medelstora, och vice versa.  
 
 1973:1977 1978:1982 1983:1987 1988:1992 1993:1997 1998:2002 2003:2007 
Riket totalt 1,76 1,64 1,73 2,06 1,74 1,56 1,80 
Kommunmedelvärde 1,88 1,78 1,89 2,25 1,87 1,70 1,95 
Index: 94,0 92,0 91,7 91,5 93,0 91,5 92,1 
 
Tabell 6 visar på två saker som påpekats ovan. Dels visar den att födelsetalen i små och 
medelstora orter fortfarande är högre än i stora städer och att diskrepansen faktiskt har ökat 
något över tiden. Dels visar tabellen på det konjunkturberoende som TFR uppenbarligen är 
utsatt för. Under högkonjunkturen 1988:1992 var TFR för riket 2,06 medan motsvarande tal 
för kommunernas medelvärde var 2,25. Då skall man även ha i åtanke att storstadsregionerna 
ingår; om man tar bort storstadslänen borde således skillnaden bli något större. Som exempel 
kan nämnas att ifall man tar bort de tre storstadslänen 1988:1992 så blir kommunmedelvärdet 
2,28 istället för 2,25 – en liten men dock en skillnad som styrker snarare än falsifierar den 
antydda utvecklingen av TFR med avseende på stora repektive små och medelstora 
kommuner i landet. Självfallet finns såväl stora städer som har relativt höga TFR som det 
finns små kommuner som har låga. 
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En annan slutsats är att mindre orter är mer konjunkturkänsliga med avseende på 
barnafödandet än stora städer. Det intrycket förstärks av konjunkturnedgången och den 
ekonomiska krisen 1993:1997 som slog hårdare mot de små och medelstora orterna än mot de 
stora städerna. Nedgången i TFR var relativt kraftigare i småorterna vilket visar sig i indexets 
utveckling där storstädernas relativt förbättrade ekonomiska situation borde vara den mest 
relevanta förklaringsfaktorn i kombination med försämrad arbetslagstiftning. Den förbättrade 
konjunkturen fram till sekelskiftet fick följaktligen till följd att diskrepansen mellan storstäder 
och små- och medelstora städer (inklusive landsbygden) återigen ökade.  
 
Slutsatsen blir således att svängningarna i TFR är större i små- och medelstora orter än i 
storstadsregionerna. Nu är det, som tidigare påpekats, inte TFR som är den dominerande 
faktorn bakom befolkningsutvecklingen – inte ens den naturliga – utan det är befolkningens 
sammansättning. Detta förklarar varför storstäderna oftare har en positiv naturlig 
befolkningsökning jämfört med landet i övrigt trots lägre TFR. 
 
Ifall detta skulle vara en allmängiltigt ”sanning” skulle dagens ekonomiska kris få ett 
kraftigt negativt genomslag på födelsetalen men det tycks åtminstone ännu inte ha påverkat 
statistiken i någon märkbar skala. En orsak som framförs till dagens höga barnafödande är 
inte primärt av ekonomisk art; istället skulle det vara en funktion av det uppskjutna 
barnafödandet under senare år. Medelåldern för förstföderskorna har ökat kontinuerligt 
sedan åtminstone 1990-talets början (SCB) vilket sänker fruktsamheten eftersom det ofta 
inte ”hinns med” ett tredje barn. Dessutom har andelen singelhushåll trendmässigt ökat 
vilket också verkat sänkande på TFR. Detta tyder på att orsakssambandet ”först ett stadigt 
arbete och inkomst, sedan barnafödande” är giltigt. Talet om att göra ”mammakarriär” i 
brist på arbete verkar således inte vara något annat än en vandringsägen eller myt 
uppkommen i en helt annan typ av ekonomiskt och socialt samhälle. Istället verkar en fast 
förankring på arbetsmarknaden vara en förutsättning för ett ökat barnafödande såväl i 
storstadsegionerna som i övriga delar av landet. 
 
Födelsetalen tycks, som nämnts ovan, påverka den naturliga befolkningsökningen endast 
marginellt. Migrationen verkar idag ha minst lika stor betydelse eftersom den påverkar ålders- 
och könsfördelningen bland befolkningen i olika regioner både i Europa och i Sverige. 
Expansiva regioner upplever ofta en positiv befolkningsökning trots låga födelsetal genom 
inflyttning av kvinnor i fertil ålder medan utflyttningsregionerna erfar motsatt 
utvecklingsförlopp, d.v.s. utflyttningen dränerar regionerna på kvinnor i fruktsam ålder. 
Särskilt illa däran är perifera områden i Europa, inklusive Sverige, där antalet födslar inte kan 
hålla jämna steg med antalet dödslar med naturlig befolkningsminskning, åldrande befolkning 
och hög försörjningskvot som följd. Dock tycks situationen ha blivit bättre under de senaste 
åren jämfört med 1990-talet i ett flertal regioner i Europa bland annat som en funktion av 
högre födelsetal.  
 
Andra europeiska regioner, framför allt i det forna ”Östblocket” upplever den motsatta 
utvecklingen; fallande födelsetal i kombination med utflyttning eroderar 
reproduktionspotentialen och en kraftig befolkningsminskning blir resultatet. I t ex Bulgarien 
och Rumänien fanns det endast tre regioner på NUTS3-nivå som hade en positiv 
befolkningsutveckling mellan 2000 och 2005. I Bulgarien var det Sofia och Varna och i 
Rumänien Bukarest, d.v.s. två storstäder och en turistort. Befolkningsminskningen i dessa 
länder var således kombinerad med en regional omfördelning av befolkningen med tilltagande 
regional obalans och territoriell erodering som ett resultat. Samma utveckling kan iakttas i t ex 
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Balticum och Ungern men inte lika uttalat. Även Norrlands inland och vissa andra regioner i 
Sverige upplever samma avfolkningsproblematik trots ökade födelsetal under de senaste åren 
(Johansson 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Samband mellan TFR och total befolkningsförändring 1973-1977 respektive 2003-
2007 för Sveriges och Mälardalens kommuner. Källa: Beräkningar baserade på SCB-data. 
 
 
I figur 5 illustrerades sambanden mellan naturlig och total befolkningsförändring för Sveriges 
kommuner och kommunerna i den utvidgade Mälardalen för perioderna 1973-1977 och 2003-
2007. Trots att fertiliteten (mätt som det summerade fruktsamhetstalet, TFR) låg på ungefär 
samma nivå 1973-1977 som 2003-2007 så finns det ett avsevärt kraftigare samband under den 
andra perioden än under den första. Att skillnaden är så stor som den är torde bero på att 
migrationen har påverkat den naturliga befolkningsförändringen som antytts ovan, d.v.s. att 
ut- och inflyttning påverkar åldersstrukturen på ett sätt som har olika inverkan på den 
naturliga befolkningsökningen. En indikation på detta är också att den utvidgade Mälardalen 
uppvisar ett starkare samband än Sverige i sin helhet för båda perioderna. Detta tyder på att 
såväl utflyttnings- som inflyttningsregionerna har större påverkan på den naturliga 
befolkningsförändringen i den utvidgade Mälardalen än vad som är fallet för landet i sin 
helhet. Det indikerar också att polariseringstendenserna verkar kraftigare inom den utvidgade 
Mälardalen än i Sverige totalt. Inflyttningsregionerna har en naturlig befolkningsökning 
medan utflyttningsregionerna ofta har en negativ. Den regionala polariseringen tycks 
dessutom gälla för båda perioderna, vilket inte minst framgår av karta 3, där de perifera 
kommunerna har en avsevärt sämre befolkningsutveckling sett utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv än de centrala. 
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Figur 11. Samband mellan TFR och naturlig befolkningsförändring 1973-1977 respektive 
2003-2007 för Sveriges och Mälardalens kommuner. Källa: Beräkningar baserade på SCB-
data. 
 
 
Fertilitet, befolkningsförändring och ekonomisk utveckling 
 
Befolkningens storlek och sammansättning påverkar efterfrågan på bostäder, allmänna 
nyttigheter, konsumtions - och kapitalvaror vilket i sin tur påverkar ekonomisk expansion och 
utveckling. En svag befolkningstillväxt innebär minskad efterfrågan vilket mynnar ut i 
stagnation och svag ekonomisk tillväxt.5

 

 Detta resulterar i en kumulativ utveckling såväl 
positivt som negativt och förstärker därmed polariseringstendenserna och den regionala 
obalansen såväl beträffande befolkningsutveckling som territoriell och social sammanhållning 
(se t ex ESPON 1,1.3, 2005 och ESPON 1.1.4, 2005). Det är emellertid inte endast den 
demografiska strukturen som påverkar födelsetalen. Även den ekonomiska utvecklingen har 
inverkan. Att det föds fler barn per kvinna i kris- och avfolkningsregionerna än i storstäderna 
innebär inte att dåliga tider automatiskt leder till höga födelsetal. Istället tycks det motsatta 
förhållandet råda. Det innebär också att den ekonomiska utvecklingen i olika regioner 
påverkar de regionala födelsetalen; hårdraget tycks gälla att goda tider ger höga födelsetal och 
dåliga tider låga födelsetal trots att födelsetalen skiljer sig åt mellan olika regioner. 

                                                 
5 En ledande representant för de s.k. stagnationisterna var den amerikanske ekonomen Alvin Hansen som 
hävdade att ett av de stora ekonomiska problemen för Förenta Staterna var den svaga befolkningstillväxten som 
skulle få negativa effekter på investeringarna och därmed på den ekonomiska utvecklingen (se t ex Hansen, 
1939). En annan ekonom som tilldelade befolkningen en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen var 
svensken Gunnar Myrdal (se t ex Myrdal, 1940). 
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Synsättet har också stora likheter med de ”långvågsförklaringar” som ger 
befolkningsutvecklingen en central roll för den ekonomiska långsiktiga utvecklingen. Även 
här finns inslag av demografisk determinism; stora kohorter får helt andra effekter på 
utvecklingen än små. Den mest framträdande exponenten för detta synsätt är den amerikanske 
ekonomen Richard Easterlin vars teori i korta drag utgår från att den ekonomiska 
utvecklingen följer kohorterna över tiden.6 Stora kohorter ger spin-off effekter på hela 
ekonomin från födseln till döden över alla samhällets områden - från barndaghem till 
äldreomsorg och sjukvård. Stora åldersgrupper påverkar dessutom den långsiktiga byggcykeln 
i 20-25 års intervall vilket får genomgripande konsekvenser för ekonomin och den 
ekonomiska tillväxten.7

 
 

Stora kohorter resulterar i en ökad konkurrens med åtföljande kompetenshöjning på 
arbetskraften. I åldrarna 20-30 år stimulerar de även rörligheten på arbetsmarknaden, såväl 
den geografiska som den inombranschmässiga, vilket får till konsekvens att falskhalsar och 
dylikt minskar och produktionen i samhället flyter mera friktionsfritt.8

 

 Stora kohorter 
resulterar således i att arbetskraftens rörlighet fungerar som ekonomins smörjmedel i betydligt 
större utsträckning än små kohorter. Detta är av stor betydelse speciellt under tillväxt- och 
omvandlingsperioder då det gäller att föra över arbetskraft från tillbakagående till 
expanderande områden, såväl branschmässigt som rumsligt.  Det kan naturligtvis få till följd 
att då stora åldersgrupper kommer ut på arbetsmarknaden och i många fall även bildar familj, 
resultatet blir ett kraftigare ekonomiskt uppsving än vad som annars skulle vara fallet.  

Den neoklassiska teorin lägger däremot inte någon större vikt vid sambandet mellan 
befolkningsutveckling och ekonomisk förändring. Detta är delvis betingat av dess fokus på 
kortsiktig jämviktsproblematik och inte på den långsiktiga strukturella utvecklingen. 
Befolkningen kommer in i de fall den berör utbudet av produktionsfaktorn arbetskraft men 
inte som någon självständig ekonomisk variabel. Undantagen är humankapital-teoretikerna - 
t ex Gary Becker och Michael Todaro - där ekonomiska överväganden införs explicit med 
avseende på befolkningsutvecklingen.9

                                                 
6 Se Easterlin 1968, 1980 för en genomgång av detta synsätt. 

 Att bilda familj har inte endast med behovet av 
reproduktion att göra utan ekonomiska överväganden görs såväl med avseende på kvantitet 
som kvalitet. Här förs en diskussion angående priset på barn relativt andra produkter - 
substitutionseffekten - och en inkomstförändrings inverkan på benägenheten - 
inkomsteffekten. Inkomsteffekten resulterar i att man är mer benägen att sätta barn till 
världen under goda tider eftersom men har högre inkomster till förfogande medan det 
omvända gäller under dåliga tider. Substitutionseffekten innebär å andra sidan att barnen 
blir dyrare relativt övriga varor eftersom barnafödande är förknippat med inkomstbortfall 
och ökade utgifter. Ekonomiska överväganden görs även med avseende på investeringar i 
utbildning och dylikt där man tar hänsyn till avkastningen på investeringen under 

7 Dessa 20-25 årscykler går ofta under benämningen Kuznets-cykler efter den amerikanske nobelpristagaren i 
ekonomi Simon Kuznets som i sina studier har funnit att ekonomin utvecklas i 20-25 årscykler (se t ex Kuznets 
1958).  
8 Åtminstone för Sverige har sambandet mellan kohortstorlek och geografisk rörlighet ifrågasatts. Det finns inget 
som tyder på att stora kohorter har haft större flyttbenägenhet än små sedan början av 1960-talet. Däremot är det 
så att flyttningarna ökar ifall stora kohorter befinner sig i de flyttbenägna åldrarna även ifall de åldersspecifika 
flyttintensiteterna förblir konstanta eller t o m minskar (se t ex Bengtsson & Johansson, 1994, 1995).  
9 Ett klassikt verk i detta sammanhang är Gary Beckers ‘A Treatise on the Family’ från 1981 - i utökad version 
från 1993. Michael Todaros forskning rör den geografiska rörligheten inom u-länderna, framför allt rörligheten 
från landsbygden till storstäderna, men är även applicerbar på rörligheten i de industrialiserade länderna vad 
gäller flyttningar från små ensidiga arbetsmarknader till större diversifierade där möjligheterna till arbete är 
större. Detta är ett mönster som man i Sverige har kunnat konstatera under nittotalets dåliga år där flyttningar till 
storstäderna på ”vinst och förlust” tycktes utgöra ett allt vanligare inslag (se t ex Johansson & Persson, 1999). 
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livscykeln. Det gäller även motiven bakom arbetskraftens rörlighet, där alla flyttningar är 
rationella ex ante även om de visar sig vara irrationella ex post. 
 
Befolkning och regional utveckling 
 
Att befolkningsutvecklingen har effekter på den ekonomiska utvecklingen är välkänt från 
många studier inom olika forskningsområden. Som tidigare nämnts så får stora barnkullar 
andra effekter på den ekonomiska utvecklingen än små barnkullar och stora kullar som 
kommer in i de aktiva yrkesverksamma åldrarna påverkar ekonomin på andra sätt än små 
åldersgrupper. Det ökade antalet äldre under senare år har satt press på vård- och 
omsorgssektorn på ett helt annat sätt än tidigare. Detta är endast några exempel på den 
demografiska utvecklingens effekter på ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknad. 
Gemensamt för dessa är att effekterna delvis kan ses i ett långvågsperspektiv. Stora 
ålderskullar föder många barn och små föder få, en vågrörelse som tenderar att fortplanta sig 
över generationerna. Någon demografisk determinism är det dock inte fråga om. Som 
framgått ovan har stora förändringar ägt rum under 1900-talet med avseende på olika 
demografiska variabler, ofta som ett resultat av samhälleliga förändringar. Icke desto mindre 
så har befolkningens utveckling och sammansättning stor betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen och då inte minst med avseende på den regionala utvecklingen, där effekterna 
ofta är större än på den aggregerade nivå som nationen utgör.  
 
Ingen region fungerar i ett vakuum oberoende av utvecklingen i andra länder eller regioner 
utan alla svenska regioner påverkas mer eller mindre av externa faktorer. Rent allmänt kan 
sägas att ju mer beroende en region är av omvärldsförändringar desto mer påverkas ekonomin 
på gott eller ont. En exportberoende region är t ex mer beroende av den internationella 
konjunkturutvecklingen än en region med en stor andel sysselsatta inom offentlig 
serviceproduktion. Sambandet mellan omvärldsförändringarna och den regionala 
utvecklingen kan ses som utgångspunkten för det fortsatta resonemanget.  
 
Den regionala utvecklingen påverkar den geografiska rörligheten, särskilt då den 
arbetsmarknadsbetingade rörligheten. Detta gäller i synnerhet de yngre åldersgrupperna där 
flyttningsbenägenheten är som högst. Många i dessa åldrar flyttar på grund av utbildningsskäl; 
den högre utbildningen är fortfarande i relativt hög grad koncentrerad till vissa regioner i 
landet. Följden blir att vissa områden dräneras på ungdomar medan andra får ett tillskott av 
personer i just dessa åldersgrupper. Detta påverkar könsfördelningen eftersom yngre kvinnor 
har en betydligt högre flyttningsbenägenhet än yngre män och i synnerhet gäller detta för 
utpräglade avfolkningsregioner. Utflyttningen av yngre kvinnor påverkar också 
civilståndsfördelningen i dessa regioner. Eftersom det är ett underskott av kvinnor så kommer 
dessa i större utsträckning än i inflyttningsregionerna att leva som gifta eller under 
äktenskapsliknande förhållanden. Utifrån demografisk synpunkt innebär detta att köns-, 
civilstånds- och åldersstrukturen förändras i såväl utflyttnings- som inflyttningsregioner. 
 
Dessa faktorer påverkar i sin tur den naturliga befolkningsökningen. Som nämndes tidigare, 
även om det summerade fruktsamhetstalet (TFR) i regel varit högre i utflyttningsregionerna 
än i inflyttningsregionerna så har antalet personer i fruktsam ålder varit så pass mycket 
mindre att det kan bli problem med att upprätthålla den naturliga reproduktionen. I många 
regioner i landet minskar befolkningen inte endast på grund av nettoutflyttning utan även 
genom en naturlig befolkningsminskning. I inflyttningsregionerna, särskilt i storstäderna och 
universitetsorterna, är andelen ensamhushåll betydligt högre och fruktsamheten lägre vilket 
gör att den naturliga befolkningsökningen inte får det genomslag den annars skulle ha fått. 
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Låg naturlig befolkningsökning får i sin tur återverkningar på den regionala utvecklingen på 
olika sätt. Ett antal ”mental maps” skapas där regioner med befolkningsminskning ofta 
förknippas med tillbakagång och stagnation medan regioner med en kraftig 
befolkningsökning istället förknippas med expansion och dynamik. Dessa olika 
utvecklingsförlopp får i sin tur effekter på företagens lokalisering och näringslivets 
utveckling. 
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En typologi över en hållbar befolkningsutveckling  
 
Utan människor sker ingen utveckling. Denna vedertagna sanning gäller såväl produktion, 
sysselsättning, marknad som reproduktion. Visserligen kan utvecklingen vara både positiv 
och negativ men icke desto mindre påverkar den olika regioner på olika sätt med avseende 
på hållbarhet och utvecklingspotentialer. Utgångspunkten för nedanstående typologi är den 
demografiska ekvationen där den totala befolkningsförändringen är en funktion av naturlig 
befolkningsförändring och nettomigration. Det innebär att typologin består av sex olika 
typfall med helt olika regionala utfall och karakteristika (se tabell 7). Typologin har också 
använts i bl a ESPON 1.1.4 för att karakterisera olika regioners förutsättningar med 
avseende på demografiska utvecklingspotentialer sett utifrån ett regionalt perspektiv. Det 
har dock inte gjorts på lokal nivå eller för funktionella arbetsmarknadsregioner (NUTS5 
eller NUTS4) utan endast på NUTS2/NUTS3-nivå. 
 
Den högre aggregeringsnivån som använts inom ESPON och då särskilt i projektet 1.1.4 
”Spatial Effects of Demographic Trends and Migration” innebär vissa analytiska 
begränsningar eftersom regionerna blir alltför stora och därmed döljer eventuell heterogenitet 
med åtföljande aggregeringsproblem. De små regionala och lokala avvikelserna göms i det 
stora aggregatet och en del lokala arbetsmarknader och kommuner kommer att inkluderas i 
typfall där de egentligen inte ”hör hemma”. Detta gäller inte minst för ett ytstort land som 
Sverige där stads- och landsbygdsregioner båda finns inom samma regionala avgränsning i 
betydligt större utsträckning än vad fallet är i det tätbefolkade Centraleuropa. Som exempel 
kan nämnas att stora delar av Sverige och hela Norrland hamnade i typ 5 eller 6 enligt 
ovanstående typologi i den senaste och uppdaterade versionen där regionindelningen var 
NUTS2 eller NUTS3 (se karta 1). Om man istället använder sig av FA-/LA-regioner 
(NUTS4) eller kommunnivå (NUTS5) erhålls ett mer nyanserat resultat. 
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Tabell 7. En schematisk typologi avseende hållbar demografisk utveckling 
 

Typ PT 
(Total 

förändring) 

PM 
(Migration) 

PN 
(Naturlig 

förändring) 

Regionala karaktäristika 

1 PT>0 PM>0 PN>0 

Dubbelt positiva regioner – Inflyttning och ung befolkning/”höga” 
TFR. Hög hållbarhet såväl på kort som lång sikt. Det mest 
fördelaktiga fallet. 

2 PT>0 PM>0 PN<0 

Tillväxtregioner med naturlig befolkningsminskning – Inflyttning 
av människor med låg  TFR. Naturlig befolkningsminskning på grund 
av skev åldersstruktur och/eller låga TFR. Beroende av inflyttning. 
Ingen hållbarhet på lång sikt – svag reproduktionspotential. 

3 PT>0 PM<0 PN>0 

Tillväxtregioner med utflyttning – Utflyttning och ung 
befolkning/”höga” TFR och naturlig befolkningsökning. Kort sikt – 
hållbarhet. Lång sikt – eroderande hållbarhet på grund av skev 
åldersstruktur (utflyttning). 

4 PT<0 PM<0 PN>0 

Tillbakagående regioner med naturlig befolkningsökning – 
Utflyttning men fortfarande ung befolkning/”höga” TFR. Traditionellt 
höga födelsetal. Fallande TFR -> låg hållbarhet. 

5 

 
 
 
PT<0 

 
 
 
PM>0 

 
 
 
PN<0 

Tillbakagående regioner med inflyttning - Inflyttning av äldre 
och/eller ensamstående. Låga TFR och svag reproduktionspotential. 
Beroende av fortsatt inflyttning. Låg hållbarhet både på kort och lång 
sikt. 

6 PT<0 PM<0 PN<0 

Dubbelt  negativa regioner – Utflyttning och skev åldersstruktur 
med gammal befolkning/lågaTFR. Ingen hållbar utveckling varken på 
kort eller lång sikt. Avfolkning. Det värsta fallet. 

Källa: ESPON 2005, Copus m.fl. 2006, Johansson 2008/2009. 
 
 
Exemplen Europa och Sverige - olika regioner, olika utfall 
 
Den nämnda typologin (se tabell 7) bestående av sex olika typer kan ge en bild av hur de olika 
komponenterna, naturlig befolkningsförändring respektive migration, förstärker eller 
motverkar varandra med avseende på befolkningsutvecklingen totalt såväl i positiv som 
negativ riktning. Tabell 7 är illustrerad i karta 1 på regional nivå (NUTS2 eller NUTS3) för 
EU31, d.v.s. det nuvarande EU samt Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein. Det kan inte 
nog påpekas att aggregeringsivån i många fall döljer olika förändringsmönster genom de 
skalproblem som uppkommer. Vid en disaggregering till lägre NUTS-nivåer utkristalliseras 
en mer nyanserad bild, vilket även framgår av de beräkningar och analyser som gjorts för 
Sverige och Mälardalen där basnivån har varit kommunerna, d.v.s. NUTS5.  
 
Inom EU31 finner man att den mest fördelaktiga utvecklingen med avseende på en hållbar 
befolkningsutveckling finns i den s.k. pentagonen (eller Pentagon)10

                                                 
10 Den s.k. pentagonen eller Pentagon står för området som innesluts av städerna Paris, Milano, München, 
Hamburg och London. 

, på Irland, i 
Storbritannien, i en stor del av storstadsregionerna, delar av Centraleuropa inklusive Polen 
och Spanien – framför allt då de södra och östra delarna. I dessa regioner är 
befolkningsökningen en funktion av både naturlig befolkningsökning och nettoinflyttning. 
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Gemensamt för dessa är att de i regel är ekonomiskt expansiva. Även delar av den nordiska 
periferin – periferi sett i ett europeiskt perspektiv – ingår i denna kategori. 
 
Den minst fördelaktiga utvecklingen finner man i den norra periferin, särskilt i Sverige, de 
Baltiska staterna, samt Östeuropa där de omvända förhållandena råder. I detta fall kan det 
vara av intresse att jämföra situationen i den norra periferin med situationen i södra 
Spanien, ett område som också i många avseenden kan karakteriseras som perifert. I den 
norra periferin, åtminstone i de svenska regionerna, är såväl naturlig befolkningsutveckling 
som nettoflyttningar negativa medan det omvända gäller för södra Spanien. Trots låga 
födelsetal i södra Spanien så resulterar inflyttningen i en ålderssammansättning som 
påverkar den naturliga befolkningsutvecklingen positivt eftersom andelen kvinnor i fertil 
ålder är hög trots ”imagen” att dessa områden är ”pensionärsparadis”.  
 
I de flesta av Sveriges regioner är förhållandena de omvända. Utflyttningen resulterar i att 
den naturliga befolkningsförändringen blir negativ eftersom andelen kvinnor i fertil ålder är 
låg; antalet födslar kan inte hålla ”jämna steg” med antalet ”dödslar”. I de norra delarna av 
Finland och Norge gäller inte detta. Här är visserligen utflyttningen omfattande men detta 
har ännu inte resulterat i en negativ naturlig befolkningsförändring på grund av relativt höga 
födelsetal. Den ofördelaktiga kombinationen låga födelsetal och utflyttning finner man i 
många av regionerna i Balticum, Östeuropa samt f d Östtyskland. De låga födelsetalen har 
här förstärkt effekterna av utflyttningen av ungdomar med en kraftig befolkningsminskning 
och en urholkad reproduktionspotential som följd. Att dessa regioner kommit in i ”onda 
cirklar” med avseende på befolkningsutvecklingen torde stå utom allt tvivel med avfolkning 
och utdöende regioner som en uppenbar risk. 
 
Genom att skapa ett mått av ett antal befolkningsindikatorer som mäter risken för framtida 
befolkningsminskning och avfolkning erhålls ett mått på vad som går under benämningen 
”strukturell avfolkning” och visar i vilket läge olika regioner befinner sig i förhållande till en 
framtida avfolkning (för en redogörelse av hur detta mått har konstruerats, se ESPON 1.1.4). 
Det land som har det mest fördelaktiga läget är Irland där alla regionerna befinner sig i den 
mest fördelaktiga kvartilen. Sverige däremot uppvisar endast höga värden – bortsett från 
Stockholms län – och befinner sig således i ett bekymmersamt läge inför framtiden då de 
flesta regioner visar upp värden som motsvarar en hög grad av ”strukturell avfolkning”. Detta 
gäller även för Tyskland, Spanien, Grekland samt norra och centrala Italien.  
 
Ett intressant inslag är att såväl expansiva och dynamiska regioner som stagnerande och 
tillbakagående regioner befinner sig i riskzonen för ”strukturell avfolkning” fast orsakerna 
skiljer sig åt. Norra och centrala Spanien karakteriseras av låga födelsetal, åldrande 
befolkning och utflyttning medan t ex norra Italien karakteriseras av inflyttning men låga 
födelsetal. Befolkningsökningen i norra Italien är helt och hållet beroende av nettoinflyttning, 
d.v.s. samma utveckling som tidigare gällt för bl a Stockholms län fast födelsetalen i Sverige 
är avsevärt högre än i Syd- och Östeuropa. De senare regionerna uppvisar fortfarande låga 
värden med avseende på ”strukturell avfolkning” men med den utvandring och framför allt de 
låga födelsetal som råder idag kommer dessa regioner att utsättas för en avfolkningsprocess i 
framtiden. De låga födelsetalen håller dessutom på att erodera reproduktionspotentialen med 
en framtida arbetskraftsbrist i många av EU:s regioner som resultat. 
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Karta 1. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga NUTS2 
eller NUTS3-regioner i EU31 för perioden 2001-2005. Källa: Johansson, 2009. 
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Någon större skillnad mellan landsbygdsregioner och övriga tycks inte finnas ifall man jämför 
dem på aggregerad nivå. Däremot finns det stora skillnader ifall man disaggregerar 
landsbygdsområdena enligt OECD:s tidigare indelning i kategorierna tätbefolkade, 
”medeltätbefolkade” samt glest befolkade regioner. Det visar sig då att landsbygdsområden 
som är tätbefolkade, d.v.s. landsbygdsområden som ofta ligger nära städer, uppvisar en 
mycket låg grad av ”strukturell avfolkning” och befinner sig i betydligt bättre läge än de 
urbana regionerna i Europa. De ”medeltätbefolkade” ligger på ungefär samma nivå med 
avseende på ”strukturell avfolkning” som de mer urbana områdena medan 
glesbygdsområdena befinner sig i en avsevärt mera prekär situation. Glesbygdsområdena 
kännetecknas ofta av både låga födelsetal, ”ageing” och utflyttning vilket förvärrar den 
negativa befolkningsutveckling som dessa regioner befinner sig. Detta gäller såväl för 
glesbygdsregionerna i Sverige som, och framför allt, för glesbygdsregionerna i Sydeuropa och 
Östeuropa. Skillnaden är att födelsetalen och andelen ungdomar är lägre i 
glesbygdsregionerna i t ex Spanien och Östeuropa än de är i de nordiska länderna, där 
födelsetalen faktiskt är relativt höga sett i ett europeiskt perspektiv. Detta gör också att dessa 
regioner, åtminstone på nationell och subnationell nivå (d.v.s. de södra delarna i Sverige, 
Norge och Finland), inte ligger lika illa till vad gäller en framtida avfolkning som 
motsvarande regioner i framför allt Östeuropa.   
 
 
 

  
 
Karta 2. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner i 
Sverige 1973-1977 och 2003-2007. Källa: Tabell A6 i bilagan. 

1973-1977 2003-2007 
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Karta 3.  En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner 
i den utvidgade Mälardalen 1973-1977 och 2003-2007. Källa: Tabell A7 i bilagan. 
 
 
Tabellerna 8 och 9 visar hur de olika typfallen fördelar sig för Sverige och Mälardalen för de 
fem år som omfattar perioderna 1973-1977 respektive 2003-2007. Den bild som framträder är 
otvetydig. Mellan 1973-1977 och 2003-2007 förbättrade den utvidgade Mälardalen sina 
positioner med avseende på andelen kommuner som befinner sig i tillväxtkategorierna 1-3. 
Detta gäller särskilt typ 1 som både uppvisar en naturlig befolkningsökning och 
nettoinflyttning. I Sverige som helhet sjönk andelen kommuner i typ 1 från 36 procent till 32 
procent. Motsvarande utveckling för den utvidgade Mälardalen var en ökning från 34 till 38 
procent, d.v.s. en andelsökning med fyra procentenheter. Däremot ökade andelen i typ 6, den 
med kombinationen naturlig befolkningsminskning och nettoutflyttning, från 11 procent till 
28 procent – en ökning för denna kategori med hela 17 procentenheter. För landet i sin helhet 
var inte utvecklingen lika drastisk, från 17 till 27 procent. Detta tyder på att en polarisering 
har ägt rum med avseende på befolkningsutvecklingen mellan mitten av 1970-talet och mitten 
av det första årtiondet på 2000-talet. Detta gäller för landet i sin helhet men framför allt för 
den utvidgade Mälardalen och framgår med all tydlighet också av kartorna 2 och 3. 
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Tabell 8. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner i 
Sverige och i Mälardalen 1973-1977. Andel kommuner fördelat i procent. 
Typfall 1 2 3 4 5 6 
SE (N=284) 35,7 20,5 5,7 13,4 7,4 17,3 
Mälardalen (N=83) 33,7 15,7 4,8 30,1 4,8 10,8 
Källa: Beräkningar baserade på tabellerna A6 och A7. 
 
Tabell 9. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner i 
Sverige och i Mälardalen 2003-2007. Andel kommuner fördelat i procent. 
Typfall 1 2 3 4 5 6 
SE (N=289) 31,8 18,3 0,7 2,4 20,1 26,6 
Mälardalen (N=88) 37,5 12,5 6,8 0,0 14,8 28,4 
Källa: Beräkningar baserade på tabellerna A6 och A7 i bilagan. 
 
Karta 2 visar på minskad demografisk hållbarhet för Sverige med hänsyn till antalet 
kommuner, de blå kommunerna har blivit fler, de röda färre. Kartan visar också att 
storstadskommunerna och deras omgivningar expanderar medan Norrlands inland får ett ännu 
mer prekärt läge över tiden. Norrlandskusten skiljer sig något men dess läge är sämre än på 
1970-talet. I södra Sverige befinner sig Östra Småland fortfarande i ett problematiskt läge; 
Östra Småland har också traditionellt varit en utflyttningsregion allt sedan de stora 
emigrationsvågarna under andra hälften av 1800-talet. 
 
Man kan således urskilja en tilltagande regional obalans, vilket innebär en minskad hållbar 
befolkningsutveckling i en stor del av landets kommuner. Detta leder i sin tur till en minskad 
territoriell sammanhållning och en polarisering mellan de södra och norra delarna av landet 
och mellan centrum och periferi. Denna utveckling kan ses som en fortsättning på trenden 
före 1970-talet där 1970-talet fram till mitten av 1980-talet snarare kans ses som undantaget 
som bekräftar regeln och utvecklingen efter 1980-talets mitt snarare kan betraktas som den 
normala utvecklingen med regional befolkningsomfördelning och ökade 
koncentrationstendenser som resultat. 
    
Som kan utläsas av tabellerna 8 och 9 så är det inflyttningen som bidrar positivt till att hålla 
befolkningssiffrorna uppe. Inflyttningsregioner har en åldersstruktur som påverkar den 
naturliga befolkningsförändringen positivt eller hämmar den naturliga 
befolkningsminskningen. Typfallen 1, 2 och 5 representerar regioner med nettoinflyttning 
medan typfallen 3, 4 och 6 det omvända. I fråga om typerna 3, och 4 så uppvisar dessa en 
positiv naturlig befolkningsförändring, som idag dock i det närmaste lyser med sin frånvaro. 
Kombinationen naturlig befolkningsökning och nettoutflyttning är således mer eller mindre 
negligerbar (typ 3 och 4 i tabell 9) idag. Eftersom talen ofta är små så tyder detta på att 
nettoutflyttning och naturlig befolkningsökning inte är en ”gångbar” kombination och en 
tolkning är att nettoutflyttningen eroderar reproduktionspotentialen i bemärkelsen att det är 
alltför få kvinnor i fertil ålder i kombination med låga födelsetal som resulterar i att så få 
kommuner med nettoutflyttning har en positiv naturlig befolkningsförändring. Det visar sig 
också att det knappast finns några samband mellan TFR och naturlig befolkningsökning eller 
befolkningsminskning (se tabell 11). En orsak, som tidigare nämnts, är den skeva 
åldersfördelning som uppkommer genom den omfördelning av i synnerhet yngre personer 
som flyttningarna resulterar i.    
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Genom att jämföra tabellerna 8 och 9 kan man få en bild av hur typologin har förändrats 
under de senaste trettio åren. Som påpekades ovan gäller att typfall 1 har fått mindre 
genomslag med avseende på utvecklingen i landet i sin helhet. Detta gäller dock inte för den 
utvidgade Mälardalen. Det omvända gäller för typfall 6; andelen som befinner sig i den mest 
ofördelaktiga gruppen har ökat under perioden. Tendensen är tydlig och detta stöds även av 
att förändringen för landet i sin helhet genomgår en likartad utveckling. Framför allt gäller det 
andelen kommuner med naturlig befolkningsökning som tycks ha minskat vilket är särskilt 
märkbart för landet i sin helhet som omfattar en större mängd kommuner än Mälardalen. Det 
som var ett ”norrlandsproblem” för trettio år sedan har alltmer blivit ett problem för landet i 
sin helhet.  
 
Typologin indikerar således en tendens mot en alltmer icke-hållbar befolkningsutveckling 
genom att framför allt reproduktionspotentialen har urholkats under de senaste trettio åren. I 
likhet med den ofta förekommande slutsatsen, har utflyttningskommunerna med naturlig 
befolkningsminskning blivit fler än tidigare. För landet i sin helhet har andelen 
utflyttningskommuner i typ 6 ökat och detta gäller även för den utvidgade Mälardalen.  
 
I detta sammanhang bör man betänka att invandrarna är medtagna i flyttstatistiken och att 
invandringens regionala mönster förändrades under perioden. Invandringen kom att spridas 
jämnare över landet, särskilt efter introduktionen av ”hela Sverige strategin 1985”, vilket 
resulterade i att tidigare typiska utflyttningskommuner i många fall blev 
inflyttningskommuner. Visserligen modifierades ”hela Sverige strategin” 1994 men icke desto 
mindre tycks den genom flyktingförläggningarnas lokalisering har verkat utjämnande på 
nettomigrationens regionala mönster (se t ex Johansson och Rauhut, 2008). Ifall endast 
interna flyttningar skulle tas med i typologin skulle bilden troligen se annorlunda ut, med en 
ännu större andel utflyttningskommuner. 
 
Tabellerna 8 och 9 hänför sig till antalet kommuner. Som bekant skiljer sig dessa åt i storlek 
och det kan därför vara av intresse att undersöka hur tabellen ser ut ifall man ersätter antalet 
kommuner med befolkningsstorlek. Genom att jämföra antal med storlek framkommer 
skalproblemet klart. I tabell 10 finner man motsvarande fördelning som tidigare men med 
hänsyn tagen till befolkningens storlek i de olika kommunerna. 
 
Tabell 10. En schematisk typologi avseende demografisk utveckling för samtliga kommuner i 
Sverige och i Mälardalen 1973-1977 och 2003-2007. Fördelning av antal invånare i procent. 
Typfall 1 2 3 4 5 6 
1973-1977       
SE (N=284) 37,2 8,4 10,4 20,2 4,5 19,2 
Mälardalen (N=83) 31,5 7,5 5,2 29,6 2,3 24,8 
2003-2007       
SE (N=289) 65,3 14,0 0,5 1,0 10,1 9,1 
Mälardalen (N=88) 71,7 6,8 6,8 0,0 6,9 8,6 
Källa: Beräkningar baserade på SCB-data 
 
Från tabell 10 kan utläsas att en allt större andel av befolkningen i samtliga Sveriges 
kommuner hamnat i typfall 1, en ökning från 37 procent 1973-1977 till hela 65 procent 2003-
2007. Denna bild är ännu mer accentuerad beträffande Mälardalen. Här har andelen av 
befolkningen hemmahörande i typfall 1 ökat kraftigt, från 32 procent till 72 procent för 
motsvarande perioder. Detta är framför allt en konsekvens av att Stockholms stad avancerat 
från typ 6 åren 1973-1977 till typ 1 perioden 2003-2007. Som framgår av tabellerna 8 och 9 
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så faller antalet kommuner i typfall 1 för Sverige i sin helhet mellan de båda perioderna men 
resultatet blir ändå inte en minskad befolkningsandel utan istället en ökad. Det är inte endast 
Stockholm av de svenska storstäderna som avancerar till typ1, både Göteborg och Malmö 
befinner sig också i typ 1 2003-2007 efter att ha varit i typ 4 åren 1973-1977. För den 
utvidgade Mälardalen så går en ökad andel av kommunerna i typ 1 hand i hand med en ökad 
befolkningskoncentration till denna kategori framför allt, som nämndes ovan, genom 
Stockholms ”avancemang”. Stora kommuner tycks således ha bättre demografiska 
utvecklingsförutsättningar än små inte minst beroende på att de inte har samma skeva 
åldersstruktur som små kommuner. Storleken har således betydelse bland annat genom den 
mera diversifierade befolkningsstrukturen och de blir därmed inte lika känsliga för ”smärre” 
störningar i de olika befolkningskomponenterna. 
 
Det omvända förloppet gäller för kategori 6 – det mest ofördelaktiga fallet. Såväl för Sverige i 
sin helhet som den utvidgade Mälardalen faller andelen av befolkningen som befinner sig i 
denna kategori. Detta är inte en effekt av att andelen kommuner i kategori 6 minskar, det 
omvända är fallet, utan att andelen mindre kommuner har ökat eller att andelen större har 
fallit ifrån. Denna förskjutning uppåt i ”hierarkin” tycks gälla såväl för landet i sin helhet som 
för Mälardalen. En stor del av förklaringen, både med avseende på landet i sin helhet och 
framför allt för den utvidgade Mälardalen, är Stockholms ”avancemang” från typ 6 till typ 1. 
Om landets i särklass största stad förändrar sin position inom typologin får det naturligtvis 
stora effekter på befolkningens fördelning. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv så förefaller 
således den minskade befolkningskoncentrationen till typ 6 vara positiv. 
  
Ett sätt att undersöka storlekens betydelse är att skapa ett index, i likhet med tabell 2, där 
täljaren består av andelen av befolkningen i de olika typfallen och nämnaren av andelen av 
kommunerna som befinner sig i de olika kategorierna och multiplicera denna kvot med 100. 
Om indexet är över 100 så är befolkningsstora kommuner överrepresenterade och vice versa. 
Utvecklingen framgår av tabell 11. 
 
Tabell 11. Över- och underrepresentation med avseende på storlek för kommunerna i Sverige 
och Mälardalen 2003-2007 respektive 1973-1977. Index >100 = överrepresentation, index 
<100 = underrepresentation. 
Typfall 1 2 3 4 5 6 
1973-1977       
SE (N=284) 104,4 41,0 183,6 150,5 61,3 111,0 
Mälardalen (N=83) 88,7 44,4 108,3 98,3 47,9 229,6 
2003-2007       
SE (N=289) 205,0 76,4 71,5 42,4 50,4 34,1 
Mälardalen (N=88) 191,2 54,4 100,0 0,0 46,6 30,3 
Källa: Beräkningar baserade på SCB-data 
 
Som väntat har de befolkningsstora kommunerna en bättre befolkningsutveckling sett utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. Indexen för både Sverige i sin helhet och för Mälardalen ökar för 
typfall1. Att den utvidgade Mälardalen är underrepresenterad i denna kategori 1973-1977 
beror, som tidigare nämnts, till största delen på Stockholms förändrade position. Analogt med 
denna utveckling har andelen av de stora kommunernas betydelse för typfall 6 minskat vilket 
tyder på en bättre utveckling med avseende på befolkningens fördelning under de trettio år 
som undersökningen omfattar.  
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De olika indexens utveckling stärker den ovan nämnda iakttagelsen att förutsättningarna har 
blivit bättre för en hållbar befolkningsutveckling då de stora regionerna och kommunerna har 
fått en bättre utveckling än de mindre. Detta säger dock inte något om regional utveckling, 
koncentrationstendenser eller regional polarisering. Mycket tyder på att den ökade 
överrepresentationen av stora kommuner i kategori 1 och den minskade i kategori 6 beror på 
en tilltagande regional polarisering eftersom det finns relativt allt färre människor kvar i de 
regioner och orter som ingår i typfall 6 och relativt allt fler i de befolkningsstora kommunerna 
i kategori 1. Befolkningen i typ 6 håller således på att minska på grund av utflyttning och en 
minskad reproduktionspotential och detta tycks gälla både för Sverige i sin helhet och för den 
utvidgade Mälardalen trots att antalet (små) kommuner har ökat i denna kategori. Med tiden 
riskerar dessa kommuner alltmer att hamna i den onda cirkel – där många för övrigt redan 
befinner sig – och som utgörs av den självförstärkande negativa spiral som nettoutflyttning 
och naturlig befolkningsminskning leder till. Å andra sidan har en allt större del av 
befolkningen kommit att bo och verka i regioner som befinner sig på 
befolkningsutvecklingens positiva sida där tillväxten har varit och är beroende av såväl 
naturlig befolkningsökning som nettoinflyttning. Att detta leder till ökad 
befolkningskoncentration och regional obalans är såväl en demografisk som en ekonomisk 
och politisk fråga. En positiv nettoinflyttning kommer i ökande utsträckning att kräva 
invandring från andra länder eftersom den interna inflyttningsreserven kommer att tunnas ut 
och den interna omflyttningen att få karaktär av ”nollsummespel” där vissa regioner och 
kommuner växer på andras bekostnad - en utveckling som dock inte kan pågå in absurdum 
ifall den naturliga befolkningsförändringen inte fortsätter att utvecklas i positiv riktning. 
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Liten ordlista 

Suburbanisering: en utflyttningsprocess från tätorter till tätorternas ytterområden.  

Peri-urbanisering: urbanisering i ”periferin” med sämre service och tillgänglighet än i de 
suburbana områdena. 

Det allmänna födelsetalet: födda per tusen i hela befolkningens medelfolkmängd. 

Det allmänna fruktsamhetstalet: födda per tusen i medelfolkmängden kvinnor 15-49 år. 

Åldersspecifik fruktsamhet: födda av antal i kvinnor i viss ålder i relation till totala antalet 
kvinnor i medelfolkmängden i samma ålder, t.ex. 1-års eller 5-årsklasser. Ålder kan vara 
beräknad efter födelseår eller efter exakt ålder vid nedkomsten, vilket kan ge lite olika 
resultat. 

Summerad fruktsamhet: summan av åldersspecifik fruktsamhet 15-49 år; summan av 1-års 
eller 5-årsklasserna.
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