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Förord
Enligt uppdrag från Region Stockholm ansvarar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen sedan 1996 för behovet av olika befolkningsprognoser. I uppdraget ingår också
att svara på förfrågningar om hushålls- och befolkningsutvecklingen. I föreliggande
rapport har en ofta förekommande förfrågan tagits om hand, om vilka personer som
flyttar till och från Stockholms län och deras egenskaper.
Rapporten omfattar åren 2015-2017 och är en komplettering av de variabler som
publiceras med annan produktionsperiod än folkbokförda flyttningar, närmare bestämt
högskolestuderande, sysselsättning och inkomster som kommer från andra register.
Rapporten är därför en påbyggnad av Demografisk rapport 2018:01 där statistikåren
2015- 2017 och i vissa fall 2015-2016 redovisades, för att redovisningsperioden ska vara
densamma i alla kapitel, det gäller kapitlen 3.3, 5 och 6. I den mer omfattande och
detaljerade Excelbilagan är uppdaterade och nya flikar markerade med grönt.
Den multiregionala länsprognosen hämtar information från SCB:s nationella
demografiska prognos, med rikets antaganden om fruktsamhet, mortalitet och in- och
utvandring, men justeras med regionspecifik demografisk information för länets egna
prognoskomponenter. Migrationsverkets prognoser för flyktinginvandringen till riket
utgör en del av antagandet om invandringen till Stockholms län, som har en högre
andel arbetskraftsinvandrare.
Länsprognoserna, som påverkas av riksnivån men inte påverkar riksnivån, beror
också av inrikes flyttningarna mellan länet och övriga riket och beräknas för olika
födelsegrupper. Det påverkar de inomregionala prognoserna ända ner på delområdesnivå för de 1364 basområdena. Uppföljning och analyser av inrikes flyttarna för
grupperna i prognosen – utrikes födda, födda i Stockholms län och födda i övriga riket är under utveckling.
Region Stockholm och övriga bidrar löpande med frågor vilka ligger till grund för
analyserna av de demografiska komponenterna i prognosen – fruktsamhet och
mortalitet, migration (flyttningar och flyttare), in- och utvandring, utländsk bakgrund,
mödrar, barn och unga och hushåll. Prognoserna utvecklas kontinuerligt allt eftersom
behoven av planerings- och prognosunderlag förändras. Till exempel görs långsiktiga
prognoser för att beräkna utvecklingen av äldre, för att kunna bedöma framtida behov
och konsekvenser, och månadsprognoser per den 1/11 med kort prognoshorisont för
skatte-, boksluts- och budgetändamål.
Resultaten redovisas i rapporter, dokumenteras på annat sätt eller distribueras direkt
till de förvaltningar och verksamheter som berörs och som har behov av aktuellt
relevant underlag för analyser och planering.
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Kombinerat med den folkbokföring på lägenhet som gjorts av
Skatteverket har möjligheterna att analysera och redovisa bostadshushåll börjat
utvecklas, vilket kan skilja sig från hur man lever. Samtidigt följs den relevanta
demografiska forskningen.
Projektet att göra prognoser för Stockholmsregionen är kvalificerat och komplext och
kräver väl sammansatt kompetens. Arbetet utförs därför i en projektgrupp bestående av
TRF, SCB samt adjungerade forskare och konsulter.
Projektledare vid TRF och ansvarig för uppdraget är Ulla Moberg.
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Sammanfattning
Stockholms län hade ett inrikes flyttöverskott på 9 860 personer
Under åren 2015–2017 flyttade 112 000 personer till Stockholms län från övriga
Sverige och 102 000 personer flyttade i andra riktningen. Det gav ett inrikes flyttöverskott på 9 860 personer. Länets flyttöverskott mot övriga Sverige var främst
koncentrerad till Stockholms kommun där flyttöverskottet var 12 900 personer. Totalt
hade 18 av 26 kommuner ett negativt flyttnetto under perioden.
Nettoutflyttning av personer födda i Stockholms län
Det var utrikes födda och personer födda utanför Stockholms län som stod för länets
flyttöverskott mot övriga Sverige åren 2015–2017. Personer födda i Stockholms län
hade en nettoutflyttning på 21 600 personer åren 2015–2017. Nettoutflyttningen var
dock främst koncentrerad till barn i förskoleåldern samt unga vuxna i åldern 19–22 år.
Nettoutflyttningen av de unga vuxna berodde till stor del på högskolestudier i andra
delar av Sverige. Nettoutflyttningen av barnen kan däremot till stor del förklaras av en
återflytt till barnens föräldrars födelselän. Hälften av alla stockholmsfödda barn i
åldern 0–9 år som flyttade från länet hamnade i ett län där minst en av barnets
föräldrar var född.
Nästan två av tre inflyttare hade eftergymnasial utbildning
I åldersgruppen 25–64 år flyttade 66 300 personer till Stockholms län och 55 800
personer från länet. Det gav ett inrikes flyttöverskott på 10 600 personer. Flyttarna
både till och från Stockholms län under åren 2015–2017 hade i många fall en hög
utbildningsnivå. Särskilt påtagligt var det för inflyttarna där 63 procent hade eftergymnasial utbildning jämfört med 54 procent av utflyttarna.
Den största gruppen in- och utflyttare var utbildade inom Samhällsvetenskap,
juridik, handel, administration, 16 400 personer till länet och 10 800 personer från
länet. Dessa stod för cirka hälften av länets inrikes flyttöverskott i åldersgruppen 25–64
år. Även för personer utbildade i Teknik och tillverkning hade länet ett högt flyttöverskott åren 2015–2017. I drygt hälften av Stockholms läns kommuner var Allmän
utbildning vanligast både för in- och utflyttarna, men i de flesta kommuner närmast
runt Stockholms kommun var Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration den
vanligaste utbildningsinriktningen för flyttarna.
Sysselsättningsgraden var högre för inflyttare än utflyttare
Under åren 2015–2017 flyttade 91 600 personer i åldersgruppen 20–64 år till
Stockholms län och 76 100 personer från länet. Av inflyttarna var 69 procent, eller
63 500 personer, klassificerade som sysselsatta. Andelen sysselsatta bland utflyttarna
var 2 procentenheter lägre, 67 procent eller 51 000 personer. Både de yngsta och äldsta
flyttarna hade en lägre sysselsättningsgrad än flyttare i övriga åldrar. För åldrarna 20–
29 år var sysselsättningsgraden högre för inflyttarna än för utflyttarna, vilket delvis kan
förklaras av att utflyttarna i högre utsträckning än inflyttarna studerade på högskola i
samband med flytten.
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Vanligast med flyttar till och från Uppsala län
Åren 2015–2017 flyttade flest till eller från Uppsala län eller de båda storstadslänen
Västra Götaland och Skåne. Dessa tre län stod för 36 procent av alla inflyttare och 39
procent av alla utflyttare. Stockholms län hade flyttöverskott mot 16 av 20 län. Högst
flyttöverskott hade länet mot Västra Götaland, 2 870 personer Flest utflyttare i förhållande till inflyttarna hade länet mot Uppsala län följt av Södermanlands län.
För kommunerna i de norra delen av Stockholms län så gick de flesta flyttningarna
till eller från Uppsala län. I de södra länsdelarna gick de flesta flyttningarna till eller
från Södermanlands län. I de centrala delarna av länet gick de flesta flyttningarna till
eller från Skåne län.
Hög inrikes inflyttning av flyktingar invandrade under 2016 och 2017
Under åren 2015–2017 flyttade 34 200 utrikes födda personer till länet från övriga
Sverige och under samma period flyttade 22 600 utrikes födda från länet till övriga
Sverige. Många av dem som flyttade till länet hade nyligen invandrat till Sverige. Cirka
15 000 eller 44 procent av inflyttarna hade invandrat samma år eller året innan flytten
till Stockholms län. Motsvarande andel för utflyttarna var betydligt lägre, 26 procent
eller 5 850 personer. Detta kan till stor del förklaras av det höga antalet asylsökande
som anlände till Sverige under främst hösten 2015. I många fall fick de uppehållstillstånd i Sverige under 2016 och 2017. Av inflyttarna till länet var det 17 700 personer
som ursprungligen hade någon typ av skyddsbehov vid invandringen till Sverige. Av
dem hade 9 030, eller drygt var fjärde av alla utrikes födda, invandrat under 2016 eller
2017.
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Befolkningsregister och folkbokföring
Befolkningsstatistik som framställs vid Statistiska centralbyrån (SCB) tas fram med
hjälp av Registret över totalbefolkningen (RTB), som är en bearbetad kopia av Skatteverkets folkbokföring. SCB tar varje natt efter vardag emot aviseringar om bland annat
födslar, dödsfall och flyttningar från Skatteverket.
Målpopulationen för RTB är personer som enligt gällande lagar, förordningar och
regler ska vara folkbokförda i Sverige. Händelser som inte rapporteras till folkbokföringen skapar problem i form av över- och undertäckning både på riksnivå och
regionalt. I övertäckningen ingår personer som inte ska vara folkbokförda i en region
men som ändå är det, till exempel personer som avlider eller flyttar utan att det
kommer till Skatteverkets kännedom. Undertäckningen består av personer som borde
vara folkbokförda men inte är det. Den uppstår när födslar och inflyttningar inte
rapporteras.
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1. Inledning
Syftet med denna rapport är att beskriva personerna bakom inrikes flytt till och från
Stockholms län under treårsperioden, 2015–2017.
Sedan början av 1970-talet har antalet inrikes in- och utflyttningar till Stockholms
län ökat kraftigt och under den senaste femårsperioden var det 46 procent fler
inflyttningar än under åren 1970–1974. Även utflyttningarna har ökat men endast med
26 procent.
Det senaste decenniet har Stockholms län haft ett inrikes flyttningsöverskott, men
under perioder har länet haft ett negativt flyttningsnetto. Längst period med
flyttningsunderskott var det under 1970-talet då länet hade inrikes nettoutflyttning
åren 1971–1980. Även åren 1988–1991 samt 2002–2004 var det fler som lämnade
länet än vice versa. Högst inrikes flyttningsöverskott hade Stockholms län under åren
1996–1999 då det varje år flyttade in drygt 10 000 personer fler till Stockholms län än
från länet. Sedan 2006 har flyttningsöverskottet pendlat mellan 2 700 och 6 100
personer.
Inrikes in- och utflyttningar åren 1970–2017
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Med tanke på att befolkningen både i Sverige och Stockholms län har ökat kraftigt
sedan början av 1970-talet så har både in- och utflyttningarna snarare minskat något
under perioden.
Inrikes in- och utflyttningar åren 1970–2017 per 1 000 personer i
medelfolkmängden

Med tanke på att det är personen bakom en flytt och inte flyttningen i sig som ska
undersökas i denna rapport bör man vara medveten om de avgränsningar som har
gjorts i denna rapport. De flesta som flyttar under ett år gör enbart en flyttning, men
det finns personer som flyttar flera gånger under ett kalenderår. Under 2017 flyttade
45 900 personer till länet och 42 300 personer från länet. Tillsammans stod de för
46 400 flyttningar till länet och 42 800 flyttningar från länet.
Inrikes flyttningar till och från Stockholms län efter antal flyttningar, 2017
Antal flyttningar
Till
Från
Stockholms län
0
1
1
0
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
4
4
3
4
4
5
4
5
6
Totalt
Därav flera
flyttningar

Antal personer som flyttat
Till
Från
Stockholms län
0
35 544
39 117
0
5 936
5 936
330
330
382
382
97
97
7
7
10
10
7
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
45 892
42 319
6 775

6 775
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Antal flyttningar
Till
Från
Stockholms län
0
35 544
39 117
0
5 936
5 936
330
660
764
382
194
194
14
21
30
20
21
21
6
8
4
3
4
4
5
4
5
6
46 430
42 803
7 313

7 259
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Av dem som flyttade till eller från länet under 2017 var det 6 780 personer som flyttade
minst två gånger över länsgränsen och de flesta av dem påverkade inte Stockholms läns
flyttnetto. Det vill säga, de flyttade till länet lika många gånger som de flyttade från
länet. Totalt hade de som flyttade flera gånger över Stockholms länsgräns 7 310
flyttningar till Stockholms län och 7 260 flyttningar från länet.
Närmare hälften av de som flyttade flera gånger över länsgränsen under 2017
återvände minst en gång tillbaka till samma bostad som de tidigare under året hade
lämnat. Ju fler flyttningar en person gjorde desto vanligare var det.
Antal flyttare efter totalt antal flyttningar över Stockholms länsgräns, 2017

Denna rapport fokuserar på de personer som har flyttat till eller från Stockholms län
under åren 2015–2017. Det innebär att personer som under ett år först har flyttat till
länet och sedan flyttat från länet har exkluderats. Detsamma gäller de som först
flyttade från länet och senare under året flyttade tillbaka, dvs de som i slutändan inte
påverkade länets flyttnetto. Dessutom har ett fåtal personer exkluderats som inte ingick
i Sveriges befolkning vid årets slut. Det rör sig om personer som har dött eller
emigrerat efter sin senaste flyttning över länsgräns. I de fall en person hade flera
flyttningar under ett år baseras redovisningen på årets sista flytt över länsgräns.
Antal personer som rapporten bygger på, 2015–2017
År
2015
2016
2017
2015–2017

Inflyttare

Utflyttare

Flyttnetto

35 484
37 125
39 302

32 752
33 693
35 606

2 732
3 432
3 696

111 911

102 051

9 860

I rapporten avrundas 1000-tal och högre enligt följande regler:
–1 000-tal avrundas till 10-tal
–10 000-tal avrundas till 100-tal
–100 000-tal avrundas till 1 000-tal.
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2. Flyttare efter ålder
Vid utgången av 2017 var folkmängden i Stockholms län 2 308 000 och drygt hälften av
befolkningen, eller 54 procent, var född i Stockholms län.
Sedan år 2000 har mellan 1 063 000 och 1 249 000 personer årligen bytt adress
inom Sverige. Det motsvarar cirka 12 procent av medelfolkmängden. Då det är möjligt
att flytta flera gånger under ett år har antalet inrikes flyttningar varierat mellan
1 206 000 och 1 457 000.
De flesta flyttningarna sker i närområdet och de senaste åren har knappt två
tredjedelar av alla flyttningar i Sverige varit inom en kommun. Resterande flyttningar
är mellan kommuner inom ett län eller mellan län. Sedan år 2000 har flyttningar
mellan län varierat mellan 183 000 år 2003 och 237 000 år 2017. Det motsvarar
ungefär var sjunde inrikes flyttning sedan år 2000. De senaste åren har dock andelen
flyttningar över länsgräns ökat något samtidigt som flyttningar inom kommuner har
minskat. Sedan år 2000 är det dock flyttningarna mellan kommuner inom ett län som
har ökat mest.
Samtliga inrikes flyttningar inom Sverige åren 2000–2017
År

Samtliga
flyttningar

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 247 383
1 217 319
1 206 198
1 233 603
1 264 216
1 295 465
1 307 584
1 328 297
1 309 826
1 306 191
1 316 682
1 311 440
1 319 524
1 355 505
1 399 975
1 434 385
1 405 594

2017

1 456 534

därav efter typ av flyttning
Inom
Mellan
Mellan
Över
församling/Distrikt
församlingar/ kommuner länsgräns
distrikt
inom län
Inom
Mellan
inom kommun
fastighet fastigheter
55 048
462 683
336 811
200 330
192 511
53 301
446 840
329 186
200 051
187 941
51 080
441 968
326 557
202 777
183 816
51 547
451 174
340 302
207 123
183 457
53 499
457 797
351 642
215 947
185 331
54 315
468 445
362 837
220 238 189 630
53 781
474 404
361 487
223 389
194 523
49 789
476 820
372 453
232 162
197 073
48 654
466 101
369 723
232 283 193 065
50 860
459 741
373 366
231 218
191 006
53 710
474 939
354 007
235 301
198 725
53 315
468 688
349 796
238 494
201 147
53 525
466 586
354 227
242 363 202 823
53 298
473 916
364 948
255 546 207 797
53 973
494 864
362 720
270 993
217 425
53 414
499 788
377 198
282 446
221 539
52 549
413 614
431 677
283 737
224 017
56 201

422 504

442 840

11

298 173

236 816

Totalt
antal
flyttande
personer
1 097 506
1 071 223
1 063 150
1 089 648
1 116 633
1 147 860
1 156 165
1 176 289
1 155 957
1 147 570
1 156 563
1 153 140
1 156 506
1 182 118
1 215 865
1 242 111
1 214 339
1 248 506
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Oavsett ålder så var flyttningar inom en kommun den vanligaste typen av flyttning på
riksnivå. Flest flyttar var det dock bland unga vuxna.
Inrikes flyttningar efter ålder vid årets slut och typ av flyttning år 2017,
hela riket

Under 2017 var cirka 16 procent av alla inrikes flyttningar i Sverige en flytt mellan två
län. Särskilt vanligt med längre flyttar var det för personer i åldrarna 19 till 26 år.
Nästan var fjärde flyttning i de åldrarna gick mellan två län och totalt stod de för 37
procent av alla flyttningar över länsgräns.
Andel flyttningar över länsgräns efter ålder vid årets slut 2017, hela riket
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2.1 Flyttare efter ålder och födelseregion
Åren 2015–2017 flyttade 112 000 personer till Stockholms län från övriga Sverige och
102 000 personer flyttade i andra riktningen. Det gav en nettoinflyttning på 9 860
personer. Flyttöverskottet var främst koncentrerat till Stockholms kommun, 12 900
personer, och Solna kommun, 1 650 personer. Majoriteten av kommunerna, 18 av 26,
hade däremot en nettoutflyttning till övriga Sverige.
Länets flyttöverskott var främst koncentrerat till unga vuxna i åldern 22–30 år. I den
åldersgruppen var länets flyttöverskott för åren 2015–2017, 21 200 personer. För
övriga åldrar hade länet i regel fler utflyttare än inflyttare och underskottet var störst
för barn i förskoleåldern.
En stor del av flyttningarna över länsgräns gick till eller från Stockholms kommun.
Närmare hälften av de som flyttade till Stockholms län bosatte sig i huvudstadskommunen och drygt 41 procent av utflyttarna flyttade från kommunen. I åldersgruppen 22–30 år flyttade 55 procent av inflyttarna till Stockholms kommun och 45 procent
av utflyttarna från kommunen.
Inrikes in- och utflyttare efter ålder åren 2015–2017

Nettoutflyttningen i unga åldrar bestod till största del av barn som är födda i Stockholms län. Stockholmsfödda hade även en stor nettoutflyttning i åldrarna efter gymnasiet, 19–22 år. Förutom en nettoinflyttning i åldrarna 24–28 år hade Stockholms län
nettoutflyttning av personer födda i länet för alla åldrar förutom något enstaka undantag i de allra högsta åldrarna.

13

Demografisk rapport 2018:01-2 kompletterad. Inrikes flyttare 2015-2017. Befolkningsprognos 2018–2027/2060

Inrikes in- och utflyttare för Stockholms län efter ålder åren 2015–2017,
personer födda i Stockholms län

Den relativt stora utflyttningen av personer födda i Stockholms län kan till stor del
förklaras av en flytt till deras föräldrars födelselän. Av totalt 44 500 Stockholmsfödda
som flyttade från Stockholms län åren 2015–2017 begav sig knappt 10 300, eller 23
procent, till ett län där minst en förälder var registrerad som född.
Inrikes utflyttare efter ålder och anknytning till inflyttningslänet åren
2015–2017, personer födda i Stockholms län

I de yngsta åldrarna är det tydligt att utflyttningen kan ses som en hemflytt. Knappt var
fjärde Stockholmsfödd utflyttare under åren 2015–2017 var 9 år eller yngre och av dem
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flyttade hälften till någon av sina föräldrars födelselän. Kopplingen mellan inflyttningslän och föräldrarnas födelselän var minst påtaglig vid flyttningar till de angränsande
länen Uppsala och Södermanland. Endast omkring 30 procent av alla stockholmsfödda
barn i åldern 0–9 år som flyttade till de båda länen hade minst en förälder som var
född i inflyttningslänet. Högst andel ”hemflyttare” hade Norrbottens län med drygt 80
procent.
Andel barn 0–9 år som flyttade till en av föräldrarnas födelselän åren
2015–2017, personer födda i Stockholms län

Av samtliga Stockholmsfödda som flyttade till en förälders födelselän under åren 2015–
2017 hamnade drygt hälften i mammans födelselän, 37 procent i pappans födelselän
och resterande 12 procent i båda föräldrarnas födelselän. När det gäller barn i åldern
0–9 år var det en högre andel som flyttade till båda föräldrarnas födelselän, 17 procent,
och en lägre andel som flyttade till pappans födelselän, 33 procent och cirka hälften till
mammans födelselän.
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För personer födda i övriga Sverige flyttade 54 800 personer till Stockholms län och
34 900 personer från länet under åren 2015–2017, en nettoinflyttning på 19 900
personer. För samtliga åldrar mellan 0 och 31 år var inflyttarna fler medan det från 32
år och uppåt var en nettoutflyttning för nästan alla åldrar. Flyttöverskottet för Stockholms län var särskilt stort för personer i åldrarna 19–29 år.
Inrikes in- och utflyttare för Stockholms län efter ålder åren 2015–2017,
personer födda i övriga Sverige

Även utrikes födda hade ett inrikes flyttningsöverskott till Stockholms län under åren
2015–2017. Totalt flyttade 34 200 personer till Stockholms län och 22 600 personer
från länet. För Stockholms län gav det en nettoinflyttning i de flesta åldrar.
Inrikes in- och utflyttare för Stockholms län efter ålder åren 2015–2017,
utrikes födda personer
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3. Flyttare efter utbildning
När SCB publicerar statistik om befolkningens utbildning brukar statistiken ofta redovisas för åldersgruppen 25–64 år. Anledningen är att många då har uppnått sin högsta
utbildningsnivå. När man kopplar ihop flyttningar och utbildning medför det ett
problem då en ganska stor andel av flyttningarna under ett år utförs av yngre personer.
För perioden 2015–2017 var 40 900 inflyttare till Stockholms län och 39 800 utflyttare
från Stockholms län yngre än 25 år. Det motsvarar 37 procent av inflyttarna och 39
procent av utflyttarna.
Uppdelat på födelsebakgrund så finns det tydliga skillnader. För personer födda i
Stockholms län var cirka 41 procent av inflyttarna och 59 procent av utflyttarna mellan
0 och 24 år. För personer födda i övriga Sverige var 37 procent av inflyttarna och 20
procent av utflyttarna mellan 0 och 24 år. Motsvarande för utrikes födda var 32 procent
av inflyttarna och 28 procent av utflyttarna.
Utbildningsnivån i Stockholms län är generellt högre än i övriga Sverige. Baserat på
befolkningens högsta utbildningsnivå för åldersgruppen 25–64 år åren 2015–2017
hade lite drygt hälften av befolkningen i Stockholms län eftergymnasial utbildning. Det
är drygt 10 procentenheter högre än i övriga Sverige. Skillnaden är störst för eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre. Vid utgången av 2017 hade drygt var tredje
person i åldersgruppen 25–64 år i Stockholms län eftergymnasial utbildning 3 år eller
längre vilket kan jämföras med knappt var fjärde person i övriga Sverige.
Befolkningens högsta utbildningsnivå 25–64 år, medelvärde åren 2015–
2017, procent

I åldersgruppen 25–64 år var den vanligaste utbildningsinriktningen för befolkningen i
Stockholms län åren 2015–2017, Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration.
Cirka 22 procent av befolkningen hade den utbildningsinriktningen. I övriga Sverige
var Teknik och tillverkning vanligast med cirka 23 procent av befolkningen. Förutom
Samhällsvetenskap m.m. hade förhållandevis hög andel av befolkningen i Stockholms
län utbildning i Humaniora och konst samt Naturvetenskap, matematik och data. För
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övriga utbildningsinriktningar hade däremot övriga Sverige högre andel av befolkningen. För drygt 4 procent av Sveriges befolkning saknas information om utbildningsinriktning. Motsvarande siffra i Stockholms län var cirka 6 procent.
Befolkningens utbildningsinriktning 25–64 år, medelvärde åren 2015–
2017

3.1 Flyttare efter utbildningsnivå
Uppgifter om utbildningsnivå anger nivån på respektive individs högsta formella
utbildning. Uppgifterna över utbildningsnivå redovisas enligt utbildningsklassificeringen SUN 20001.
Mellan den 31 december 2014 och 31 december 2017 ökade antalet 25–64-åringar i
Stockholms län från 1 188 000 personer till 1 256 000 personer, vilket motsvarar en
ökning på 6 procent eller 68 300 personer. Under samma period ökade antalet personer med eftergymnasial utbildning med 9 procent eller 52 700 personer.
Antal personer 25–64 år efter högsta utbildningsnivå i Stockholms län den
31 december åren 2014–2017

Mer information om SUN 2000 finns på SCB:s webbplats:
http://scb.se/sun/.
1
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Ökningen av personer med eftergymnasial utbildning beror delvis på att personer med
låg utbildningsnivå i högre åldrar har ersatts av personer med hög utbildningsnivå i
lägre åldrar. En annan faktor bakom ökningen är kopplad till inrikes flyttningar. I
åldersgruppen 25–64 år flyttade 66 300 personer till Stockholms län och 55 800
personer från länet vilket gav ett flyttöverskott på 10 600 personer för åren 2015–2017.
Dessa flyttare hade ofta hög utbildningsnivå. Särskilt påtagligt var det för inflyttarna
där 63 procent hade eftergymnasial utbildning jämfört med 54 procent av utflyttarna. I
reala tal gav det ett nettoinflyttning till Stockholms län på cirka 11 400 personer åren
2015–2017. För övriga utbildningsnivåer, inklusive de som saknar uppgift om utbildningsnivå, var det 840 personer fler som flyttade från Stockholms län än vice versa.
Inrikes in- och utflyttare, 25–64 år för Stockholms län efter
utbildningsnivå åren 2015–2017
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Av alla 25–64-åringar som flyttade till Stockholms län åren 2015–2017 hade cirka 42
procent eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. Det var även den vanligaste utbildningsnivån för inflyttarna till samtliga kommuner i länet. Eftergymnasial utbildning 3
år eller längre var även vanligast för utflyttarna i de centrala kommunerna i länet. För
utflyttarna i de övriga kommunerna var gymnasial utbildning 3 år den vanligaste
utbildningsnivån.
Vanligaste utbildningsnivå för in- och utflyttare per kommun åren 2015–
2017, 25–64 år

3.2 Flyttare efter utbildningsinriktning
Utbildningsinriktning anger vilket huvudsakligt område/ämne (enligt SUN 2000)
respektive individs högsta utbildning är inriktad emot.
Mellan den 31 december 2014 och 31 december 2017 ökade Stockholms läns
befolkning för samtliga utbildningsinriktningar. Största ökningen hade Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration som ökade med 14 300 personer eller 5
procent. Den relativt största ökningen hade däremot personer utbildade i Naturvetenskap, matematik och data. De ökade med 11 procent eller 5 710 personer. Även
personer med okänd utbildningsinriktning har ökat relativt mycket de senaste åren. De
var 12 000 personer fler den 31 december 2017 vilket motsvarar en ökning på 18
procent sedan 2014.

20

Demografisk rapport 2018:01-2 kompletterad. Inrikes flyttare 2015-2017. Befolkningsprognos 2018–2027/2060

Antal personer efter utbildningsinriktning i Stockholms län den 31
december åren 2014–2017

I åldersgruppen 25–64 år var flyttnettot för Stockholms län åren 2015–2017 cirka
10 600 personer. Ungefär hälften av flyttöverskottet kan hänföras till personer utbildade i Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration, men även personer utbild–
ade i Teknik och tillverkning hade en hög nettoinflyttning till Stockholms län under
åren 2015–2017. För två utbildningsinriktningar, Pedagogik och lärarutbildning samt
Tjänster, hade Stockholms län en nettoutflyttning.
Inrikes in- och utflyttare, 25–64 år för Stockholms län efter
utbildningsinriktning åren 2015–2017
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För personer med högst gymnasial utbildning hade Stockholms län en nettoutflyttning
till övriga Sverige åren 2015–2017. För personer med eftergymnasial utbildning hade
länet däremot en hög nettoinflyttning. Undantagen var personer med Allmän utbildning och Naturvetenskap m.m. där länet hade flyttöverskott för alla utbildningsnivåer
och Pedagogik och Lärarutbildning där länet hade nettoutflyttning för alla utbildningsnivåer förutom på forskarnivå.
Flyttnetto efter utbildningsinriktning och utbildningsnivå åren 2015–2017
Utbildningsinriktning

0 Allmän utbildning
1 Pedagogik och
lärarutbildning
2 Humaniora och konst
3 Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration
4 Naturvetenskap, matematik
och data
5 Teknik och tillverkning
6 Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård
7 Hälso- och sjukvård samt
social omsorg
8 Tjänster
9 Okänd
Totalt

Förgymnasial
971

Utbildningsnivå
GymEfterForskarnasial gymnasial utbildning
241
6
-

Totalt
Uppgift
saknas
-

1 218

-

-23
-21

-87
813

2
3

-

-108
795

-

-427

5 920

32

-

5 525

-

27
-752

762
3 027

5
-7

-

794
2 268

-

-77

73

4

-

-

-485
-270
-127
971 -1 914

628
127
68
11 337

42
3
2
86

185
-140
103
46
103 10 583

Åren 2015–2017 hade 25 procent av inflyttarna och 19 procent av utflyttarna i åldern
25–64 år utbildningsinriktningen Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration.
Näst vanligast både för in- och utflyttarna var Allmän utbildning följt av Teknik och
tillverkning. Det fanns tydliga könsskillnader mellan de olika utbildningsinriktningarna. Drygt 70 procent av flyttarna med utbildningsinriktningen Hälso- och sjukvård
samt social omsorg var kvinnor medan omkring 80 procent av flyttarna med inriktningen Teknik och tillverkning var män.
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Trots att Samhällsvetenskap m.m. var den vanligaste utbildningsinriktningen för
personer som flyttade till och från Stockholms län åren 2015–2017 var den vanligaste
utbildningsinriktningen i majoriteten av kommunerna Allmän utbildning. Samhällsvetenskap m.m. var vanligaste utbildningsinriktning för flyttarna till och från
kommunerna i de centrala delarna av länet. Södertälje kommun skiljde sig från de
övriga kommunerna i länet då den vanligaste utbildningsinriktningen för inflyttarna
åren 2015–2017 var Teknik och tillverkning.
Vanligaste utbildningsinriktning för in- och utflyttare per kommun åren
2015–2017, 25–64 år
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3.3 Högskolestuderande
En viktig anledning att flytta över en länsgräns är att man avser att studera på en
högskola. Av samtliga i åldern 15–74 år som flyttade till eller från Stockholms län åren
2015–2017 var 15 procent av inflyttarna och 22 procent av utflyttarna registrerade som
högskolestuderande under höstterminen året som flytten skedde. Högskolestudier i
samband med en flytt över länsgräns var främst koncentrerat i ålders–intervallet 19–25
år och särskilt vanligt för dem som flyttade från Stockholms län. I den åldersgruppen
ägnade sig 28 procent av inflyttarna och 54 procent av utflyttarna åt högskolestudier.
För inflyttarna var 35 procent av 19-åringarna högskolestuderande vilket var högst
andel. För utflyttarna var 69 procent av de 20-åriga utflyttarna högskolestuderande.
Antal inrikes in- och utflyttare registrerade som högskolestuderande
under höstterminen för Stockholms län efter ålder, 2015–2017

Under åren 2015–2017 hade länet en nettoutflyttning av högskolestuderande upp till
23 års ålder. För åldrarna 24 till 32 år hade Stockholms län däremot en nettoinflyttning. I högre åldrar hade länet en nettoutflyttning, men i absoluta tal var det få
högskolestuderande som flyttade till eller från länet.
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4. Flyttare efter hushåll
Den registerbaserade hushållsstatistiken bygger på relationer mellan personer bosatta i
samma bostad. Det medför svårigheter att löpande under året följa hushållens flyttningar. En annan svårighet vid beskrivning av hushållens flyttningar är att hushållens
sammansättning förändras när någon flyttar till, eller från, ett flerpersonshushåll.
Därför är all redovisning om flyttarna i detta kapitel baserad på information om
hushållet individen tillhör vid respektive års utgång.
Vid utgången av 2017 fanns det enligt SCB:s registerbaserade hushållsstatistik cirka
4 594 000 hushåll i Sverige. Av dem låg 1 005 000 hushåll, eller 22 procent, i Stockholms län. Med tanke på att länet stod för 23 procent av Sveriges befolkning så var
hushållen i genomsnitt större än i övriga Sverige, 2,29 personer per hushåll jämfört
med 2,17 personer per hushåll i övriga Sverige.
Genomsnittlig hushållsstorlek per län, 31 december 2017

Hushållsstatistiken redovisas efter hushållstyp och hushållsställning. Hushållstyp
anger ett hushålls sammansättning och hushållsställning anger individens relation till
övriga personer i hushållet.
SCB indelar hushållen i tre huvudgrupper (ensamstående, sammanboende och
övriga hushåll2) med tre undergrupper (utan barn, med barn där yngsta barnet är
mellan 0–24 år och med barn där yngsta barnet är 25 år eller äldre). Över tid förändras
hushållssammansättningen då barn föds, någon dör eller flyttar. Dessutom kan klassificeringen ändras när det yngsta barnet i ett hushåll fyller 25 år. Hushållsklassificeringen har en tydlig koppling till ålder. Det är en av orsakerna bakom skillnaderna
mellan in- och utflyttarna som kan ses. I kapitel 2.1 framgick att bland unga vuxna i
åldern 22–32 år hade Stockholms län ett stort flyttöverskott medan i de flesta andra

2

Övriga hushåll är hushåll där minst en person saknar familjerelationer till någon annan i hushållet.
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åldrar var det fler som lämnade länet. Extra stort flyttunderskott hade länet för barn i
förskoleåldern.
Efter en inrikes flytt tillhörde majoriteten av både in- och utflyttarna hushåll utan
barn. Övervikten var särskilt stor för inflyttarna till Stockholms län där nästan 6 av 10
tillhörde ett hushåll utan barn efter flytt. Av inflyttarna till Stockholms län tillhörde
drygt var femte person hushållstypen ensamstående utan barn, dvs. man bodde ensam
i sin nya bostad. Det var den enskilt största gruppen. Av de som flyttade från länet
tillhörde de flesta ett hushåll med sammanboende med barn i åldern 0–24 år. Det
motsvarar var fjärde person som flyttade från länet under perioden 2015–2017. Vid
gruppering av hushållstyperna i huvudgrupperna, ensamstående, sammanboende eller
övriga hushåll, så tillhörde de flesta in- och utflyttarna hushållstypen sammanboende.
Av de som flyttade till Stockholms län tillhörde drygt var tredje, eller knappt 38 900
personer ett övrigt hushåll och av dem var det 21 400 som tillhörde övriga hushåll utan
barn. Det var betydligt fler än antalet utflyttare som tillhörde övriga hushåll efter
utflyttning. En trolig orsak är att det är svårare att få en egen bostad i Stockholms län
efter en flytt än vad det är i övriga delar av landet. En stor grupp som flyttar till
Stockholm måste antingen bli inneboende eller dela bostad med en kamrat.
Antal in- och utflyttare för Stockholms län efter hushållstyp vid årets slut,
2015–2017

När man tittar på flyttarens hushållsställning efter flyttningen är det tydligt att många
som flyttade till Stockholms län inte har en stark ställning på bostadsmarknaden. Totalt
var det 25 100 inflyttare till Stockholms län under perioden 2015–2017 som blev klassificerad som Övrig person, vilket innebär att det inte går att koppla personen till någon
annan person i hushållet annat än genom den gemensamma bostaden. Det var dock
nästan lika många som var sambo eller ensamboende3 efter flytten till Stockholms län.
Av de som flyttade från Stockholms län var det vanligast att man blev ensamboende,
men det var även en hög andel barn bland utflyttarna. Antalet övriga personer bland
utflyttarna var cirka 12 200 personer färre än bland inflyttarna. Det var det största
flyttöverskottet för Stockholms län under perioden. Det var även betydligt fler bland
inflyttarna som var sambo vid årets slut än bland utflyttarna. För gifta eller registrerade partner hade Stockholms län en nettoutflyttning på 4 200 personer.
3

Personer i hushållstypen ensamstående utan barn har alltid hushållsställningen ensamboende.
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Antal in- och utflyttare för Stockholms län efter hushållsställning vid årets
slut, 2015–2017

För personer födda i Stockholms län var det nästan dubbelt så många som flyttade från
länet under perioden 2015–2017 än vice versa. Av utflyttarna var cirka 13 400 barn och
12 400 ensamboende efter att de lämnade länet. För samtliga hushållsställningar hade
Stockholmsfödda en nettoutflyttning, men det var för ensamboende som underskottet
var störst. För personer födda i övriga Sverige hade länet nettoinflyttning för alla
hushållsställningar förutom gift/registrerade partner och ensamstående föräldrar.
För utrikes födda hade länet nettoinflyttning för alla hushållsställningar. Observera att
”barn” betyder barn oavsett ålder 0-24 och 25+.
Antal in- och utflyttare för Stockholms län efter hushållsställning vid årets
slut, 2015–2017, personer födda i Stockholms län
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Vid jämförelse med flyttarnas hushållsinformation året innan flytten framgår att många
flyttare har samma hushållsställning både före och efter flytten, men att inflyttarna
ändrade hushållsställning i högre utsträckning än utflyttarna. Av inflyttarna till Stockholms län hade 41 100 personer, eller 37 procent, oförändrad hushållställning efter
flytten. Av de som flyttade från Stockholms län hade 49 300, eller 48 procent,
oförändrad hushållsställning efter flytten under åren 2015–2017.
Både för in- och utflyttarna så var de två vanligaste kombinationerna att hushållsställningen inte förändrades efter flytten. Vanligast var barn följt av gifta/registrerade
partner. Lite förenklat kan man tolka det som att det var föräldrar som flyttade
tillsammans med sina barn och att de då behöll sina hushållsställningar. För inflyttarna
till Stockholms län var den tredje vanligaste kombinationen ensamboende både före
och efter flytten. För utflyttarna från Stockholms län var den tredje vanligaste kombinationen barn som flyttade hemifrån och blev ensamboende efter flytten.
Antal personer efter hushållsställning före och efter flytt, 2015–2017,
de 10 vanligaste kombinationerna totalt
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Särskilt vanligt att ha oförändrad hushållsställning var det för gifta/registrerade
partner. Av inflyttarna hade 80 procent oförändrad hushållställning. För utflyttarna
var det ännu högre andel som fortfarande var gift person/registrerad partner efter
flytt, 87 procent. Vanligast att byta hushållsställning efter flytt till Stockholms län var
det för ensamboende. Endast 30 procent av de som var ensamboende innan flytt till
Stockholms län hade oförändrad hushållsställning efter flytten. Närmare hälften av
dem blev övrig person eller sambo efter flytt. Även personer som var klassificerade
som barn före flytten till Stockholms län bytte i de flesta fall hushållsställning, främst
till ensamboende eller övrig person. Av utflyttarna var det personer klassificerade som
övrig person som oftast ändrade hushållsställning efter flytten, 28 procent blev
ensamboende.

In- och utflyttare efter hushållsställning före och efter flytt åren 2015–2017
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5. Flyttare efter sysselsättning
Syftet med den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) är att ge årlig
information om befolkningens sysselsättning utifrån administrativa data. Eftersom
statistiken är totalräknad går det att belysa händelser, flöden och strukturer på såväl
hela Sverige som den regionala och lokala arbetsmarknaden4.
I detta kapitel avgränsas redovisningen till åldersgruppen 20–64 år vilket ofta brukar
klassificeras som arbetsför ålder.
Under åren 2015–2017 flyttade 91 600 personer i åldersgruppen 20–64 år till
Stockholms län och 76 100 personer från länet. Av inflyttarna var 69 procent, eller
63 500 personer, klassificerade som sysselsatta. Andelen sysselsatta bland utflyttarna
var 2 procentenheter lägre, 67 procent eller 51 000 personer.
In- och utflyttare 20–64 år för Stockholms län efter sysselsättningsgrad,
2015–2017

Andelen förvärvsarbetande flyttare till och från Stockholms län åren 2015–2017 skiljde
sig beroende på flyttarnas ålder. Både de yngsta och äldsta flyttarna hade en lägre
sysselsättningsgrad än flyttare i övriga åldrar. För åldrarna 20–29 år var sysselsättningsgraden högre för inflyttarna än utflyttarna. För personer i åldersgruppen 30–
51 år var sysselsättningsgraden efter flytt över länsgräns högre för utflyttarna från
länet. I åldrarna däröver hade i regel inflyttarna högre sysselsättningsgrad än utflyttarna.
För alla åldrar förutom 63 och 64-åringarna var drygt hälften av inflyttarna sysselsatta. För utflyttarna var de sysselsatta i majoritet i alla åldrar förutom för 20-21åringarna samt 63-64-åringarna.

Mer om RAMS: KVALITETSDEKLARATION Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS),
https://www.scb.se/contentassets/a5f118521a3145c0bcb008ff39805e15/am0207_kd_2016_171130_lg.pdf (2018-0619)
4
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Andel förvärvsarbetande in- och utflyttare för Stockholms län efter ålder.
2015–2017

Den förhållandevis låga sysselsättningsgraden i de unga åldrarna kan till stor del
förklaras av att flyttarna ägnade sig åt högskolestudier efter flytten. Om man lägger till
de som var registrerade som högskolestuderande under hösten så ökar ”sysselsättningsgraden” betydligt, och då i synnerhet för de som flyttade från Stockholms län.
Se även kapitel 3.3.
Antal utflyttare åren 2015-2017 efter typ av sysselsättning

Det var dock skillnader mellan kommunerna i Stockholms län. Högst andel sysselsatta
bland inflyttarna hade Sundbyberg, Solna och Stockholm där mellan 73 och 76 procent
var sysselsatta. Lägst andel sysselsatta bland inflyttarna hade Botkyrka, Vaxholm och
Nynäshamn där andelen sysselsatta var mellan 56 och 58 procent.
Bland utflyttarna hade de som flyttade från Nykvarn, Solna och Sundbyberg högst
sysselsättningsgrad med mellan 74 och 75 procent. Lägst sysselsättningsgrad hade
utflyttarna från Danderyd, Täby och Botkyrka med mellan 52 och 60 procent.
Danderyd och Täby var de kommuner där skillnaden i sysselsättningsgrad mellan in-
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och utflyttarna var störst. Inflyttarna till de kommunerna hade cirka 8 procentenheter
högre sysselsättningsgrad än utflyttarna.
Salem, Upplands Väsby och Nynäshamn var de kommuner där skillnaden i sysselsättningsgrad mellan ut- och inflyttare var störst. I de kommunerna hade utflyttarna
mellan 8 och 9 procentenheter högre sysselsättningsgrad än inflyttarna.
Andel förvärvsarbetande bland in- och utflyttare för Stockholms län 20–64
år per kommun, 2015–2017

Åren 2015–2017 hade länet en nettoinflyttning av sysselsatta med 12 500 personer.
Nettoinflyttningen var dock främst koncentrerad till Stockholms kommun, 12 000
personer. Övriga kommuner med nettoinflyttning av sysselsatta var Täby, Danderyd,
Sollentuna, Nacka, Sundbyberg, Solna och Lidingö. Majoriteten av länets kommuner
hade en nettoutflyttning av sysselsatta. Störst nettoutflyttning hade Sigtuna med 350
fler sysselsatta utflyttare än inflyttare. Den relativt största nettoutflyttningen hade
däremot Salem där de sysselsatta inflyttarna var 37 procent färre än utflyttarna. Den
relativt största nettoinflyttningen av sysselsatta hade Solna där inflyttarna var 57
procent fler än utflyttarna.
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6. Flyttare efter Inkomster
Populationen i detta kapitel avgränsas till åldersgruppen 20 till 64 år då personer i
dessa åldrar brukar räknas som arbetsför ålder.
Under åren 2015–2017 flyttade 91 600 personer i åldersgruppen 20–64 år till
Stockholms län från övriga Sverige och närmare 76 100 personer flyttade i andra
riktningen. Det gav Stockholms län en nettoinflyttning på cirka 15 500 personer. Länet
hade flyttöverskott i samtliga inkomstklasser förutom 525 000–599 900 kronor i
sammanräknad förvärvsinkomst5, men det var inkomstklassen med lägst antal in- och
utflyttare. Många flyttare hade låga inkomster året de flyttade och av inflyttarna hade 11
procent ingen registrerad inkomst. Bland utflyttarna var andelen 9 procent. Orsaken till
detta kan bland annat hittas i flyttarnas ålderssammansättning. En hög andel av
flyttarna över länsgräns är unga, vilka i regel har lägre inkomster än äldre. En annan
orsak var de utrikes födda där 29 procent av inflyttarna och 19 procent av utflyttarna
saknade registrerad sammanräknad förvärvsinkomst åren 2015–2017.
Antal in- och utflyttare, 20–64 år, för Stockholms län efter inkomstklass,
2015–2017

I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte skattefria ersättningar såsom t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag,
ekonomiskt bistånd eller studiemedel.
5
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Inkomstfördelningen för flyttarna skiljde sig kraftigt åren 2015–2017 beroende på om
flyttaren var född i Stockholms län, övriga Sverige eller i utlandet. För Stockholmsfödda
flyttade fler från Stockholms län än till länet i alla tio inkomstklasser. Nettoutflyttningen var större i de lägre inkomstklasser och störst var den i inkomstklassen 100–
74 900 kronor. För personer födda i övriga Sverige var däremot inflyttarna fler än
utflyttarna i alla inkomstklasser. Nettoinflyttningen var störst i inkomstklassen
75 000–149 900, men flest in- och utflyttare hade personer i inkomstklassen 300 000–
374 900.
Utrikes födda hade de lägsta inkomsterna, men i varje inkomstklass var inflyttarna
till Stockholms län fler än utflyttarna. För utrikes födda inflyttare åren 2015–2017 var
det vanligast att flyttaren saknade registrerad inkomst. Totalt var tre av fyra inrikes
inflyttare utan inkomst en utrikes född person. För utrikes födda som flyttade från
Stockholms län till övriga Sverige tillhörde de flesta, i likhet med Stockholmsfödda,
inkomstklassen 100–74 900 kronor.
Inrikes flyttnetto för Stockholms län efter födelseregion och inkomstklass,
20–64 år åren 2015–2017
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Trots att flyttningsöverskottet i åldersgruppen 20–64 år var 15 500 personer åren
2015–2017 hade endast åtta av 26 kommuner i Stockholms län nettoinflyttning från
andra län i Sverige. Högst flyttöverskott hade Stockholms kommun med lite drygt
14 500 personer följt av Solna med knappt 2 000 personer.
Även om majoriteten av kommunerna hade fler utflyttare än inflyttare så var
nettoutflyttningen låg. Störst nettoutflyttning hade Södertälje där drygt 630 personer
fler flyttade från länet till övriga Sverige än tvärtom.
För in- och utflyttarna på länsnivå hade lite drygt 40 procent inkomster i de tre
lägsta inkomstklasserna upp till 149 900 kronor i sammanräknad förvärvsinkomst. På
kommunnivå syns dock skillnader mellan olika kommuner. Lägst andel inflyttare med
inkomster upp till 149 900 hade Sundbyberg följt av Solna. Högst andel inflyttare i de
tre lägsta inkomstklasserna hade Botkyrka följt av Danderyd med över hälften av
inflyttarna.
Inflyttare till Stockholms län per kommun i åldern 20–64 efter
inkomstklass, 2015–2017, andelar

35

Demografisk rapport 2018:01-2 kompletterad. Inrikes flyttare 2015-2017. Befolkningsprognos 2018–2027/2060

För utflyttarna tillhörde Nykvarn, Solna och Upplands-Bro de kommuner med lägst
andel personer i de tre lägsta inkomstklasserna. Högst andel utflyttare i de lägsta
inkomstklasserna hade de tre kommunerna med högst skattekraft, Danderyd, Täby och
Lidingö. I Danderyds fall hade nästan två av tre utflyttare till övriga län i Sverige
inkomster i de tre lägsta inkomstklasserna.
Högst andel utflyttare i de tre högsta inkomstklasserna hade Solna följt av Nykvarn. I
de kommunerna hade mellan 14-15 procent av utflyttarna inkomster över 450 000
kronor året de flyttade från Stockholms län.
Utflyttare till Stockholms län per kommun i åldern 20–64 efter
inkomstklass, 2015–2017, andelar
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7. Flyttare efter in- och utflyttningsregion
Under åren 2015 till 2017 flyttade 214 000 personer till eller från Stockholm län. Flest
personer flyttade till eller från Uppsala län eller de båda storstadslänen Västra
Götaland och Skåne. Dessa tre län stod för 36 procent av alla inflyttare och 39 procent
av alla utflyttare.
Stockholms län hade flyttöverskott mot 16 av Sveriges 20 län. Störst nettoinflyttning
hade länet mot Västra Götaland, 13 800 personer flyttade från Västa Götaland och
10 900 personer till Västra Götaland. Det gav ett flyttöverskott på 2 870 personer.
Störst nettoutflyttning hade länet mot Uppsala län följt av Södermanlands län, 2 720
respektive 2 010 personer.
För personer födda i Stockholms län flyttade 21 600 personer fler från länet än till
länet. Det gav ett flyttunderskott för Stockholmsfödda mot alla övriga län. Det beror
dock till stor del på att små barn som flyttar till föräldrarnas hembygd, vilket nämndes i
kapitel 2. Den största nettoutflyttningen hade länet mot Uppsala län med 3 980
personer.
För personer födda i övriga Sverige var det 19 900 personer fler som bosatte sig i
Stockholms län än som lämnade länet. Stockholms län hade flyttöverskott mot samtliga
län. Huvuddelen av nettoinflyttningen kan hänföras till personer som flyttade från sina
födelselän, 17 100 personer. Men Stockholms län hade även flyttöverskott för utomlänsfödda som inte flyttade till eller från sina födelselän, 2 780 personer.
För utrikes födda som flyttade över länsgräns hade Stockholms län ett flyttöverskott
på 11 500 personer och inflyttarna var fler än utflyttarna för 17 av 20 län. Störst nettoinflyttning hade länet mot Västernorrlands län, 1 390 personer och störst nettoutflyttning hade Stockholms län mot Uppsala län, 930 personer.
Flyttningsnetto för Stockholms län per in- / utflyttningslän och
födelseregion, 2015–2017
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För kommunerna i de norra delen av Stockholms län så gick de flesta flyttningarna till
eller från Uppsala län. I de södra länsdelarna gick de flesta flyttningarna till eller från
Södermanlands län. I de centrala delarna av länet gick de flesta flyttningarna till eller
från Skåne län.
På länsnivå var den näst vanligaste flyttningen till eller från Västra Götalands län.
Trots det så var det inte någon kommun i Stockholms län som hade flest flyttningar till
eller från Västra Götaland åren 2015–2017. Västra Götalands län stod dock för näst
flest in- och utflyttningar i 14 av 26 kommuner, däribland Stockholms kommun som
stod för cirka hälften av alla inrikes in- och utflyttningar till länet.
Vanligaste in- och utflyttningslän per kommun, 2015–2017

Flest flyttar åren 2015–2017 gick till eller från Uppsala, Skåne och Västra Götalands län
och det var Uppsala följt av Göteborg och Malmö som var kommunerna med flest
flyttar till och från Stockholms län. För 20 av 26 kommuner i Stockholms län gick flest
flyttar till eller från Uppsala kommun. I övriga kommuner var Strängnäs vanligast för
tre kommuner, Håbo för två kommuner och Gotland i en kommun, Nynäshamn.
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Störst inrikes flyttöverskott hade Stockholms län mot Göteborgs kommun. Åren 2015–
2017 flyttade 5 310 personer till Göteborg och 7 100 personer från Göteborg. Det gav ett
flyttöverskott på 1 800 personer. Den näst stösta nettoinflyttningen hade Stockholms
län mot Uppsala kommun, 680 personer. Detta trots att Uppsala län hade det största
flyttöverskottet mot Stockholms län, 2 720 personer fler flyttade till Uppsala län än vice
versa. Det var dock främst en högt flyttöverskott för Stockholms kommun, 1 520
personer, som gav ett totalt flyttöverskott mot Uppsala kommun. För 22 av 26
kommuner i Stockholms län var utflyttarna till Uppsala kommun fler än inflyttarna
från kommunen. Orsaken till Stockholms läns flyttunderskott mot Uppsala län kan
främst förklaras av hög utflyttning till Håbo, Enköping och Knivsta. De tre kommunerna hade tillsammans en nettoinflyttning från Stockholms län på 2 930 personer.
De tio kommuner med störst positivt och störst negativt flyttnetto mot
Stockholms län 2015–2017

Totalt hade Stockholms län fler inflyttare än utflyttare för 177 av 264 kommuner.
Nettouflyttning hade Stockholms län mot 86 kommuner och mot en kommun,
Haparanda, hade länet lika många inflyttare som utflyttare.
Antal kommuner med positivt respektive negativt flyttnetto mot
Stockholms län åren 2015–2017
Netto
Antal
Flyttnetto
Max/Min
Max/Min
kommuner
totalt
kommun
flyttnetto
Totalt
264
9 860
.
-1 136 –
1 794
Positivt flyttnetto
177
18 285
1480 Göteborg
1 794
+/- 0
1
0
2583 Haparanda
0
Negativt flyttnetto
86
-8 425
0305 Håbo
-1 136
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8. Utrikes födda flyttare
Från att ha varit ett utvandringsland under senare delen av 1800-talet och början av
1900-talet har Sverige varit ett invandringsland sedan på 1930-talet. Det senaste
decenniet har invandringen till Sverige varit historiskt hög. Mellan 2005 och 2017 har
utrikes föddas andel av Sveriges befolkning ökat från 12,4 procent till 18,5 procent.
Under samma period har andelen utrikes födda i Stockholms län ökat från 18,7 procent
till 24,8 procent.
De flesta flyttarna till eller från Stockholms län som utförs av utrikes födda kommer
från, eller går till, utlandet, dvs. in- eller utvandring. Sedan 2002 har andelen inrikes
inflyttningar för utrikes födda varierat mellan 21,6 procent 2007 och 32,4 procent
2017. När utrikes födda lämnat länet har andelen som flyttar vidare inom Sverige
varierat mellan 33,2 procent 2006 till 50,2 procent 2017. En stor del av utrikes föddas
totala antal flyttningar går alltså till och från länet och från/till övriga Sverige, inte bara
mellan länet (eller riket) och utlandet.

Inrikes flyttningars andel av utrikes föddas samtliga inrikes och utrikes
flyttningar, 2002–2017, Stockholms län

Under åren 2015–2017 flyttade 34 200 utrikes födda till Stockholms län från övriga
Sverige. Samtidigt flyttade 22 600 personer i andra riktningen. Det gav Stockholms län
en nettoinflyttning på 11 500 personer.
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I synnerhet bland inflyttarna var det många som hade bott i Sverige en kort tid innan
flytten till Stockholms län. Lite drygt 15 000 personer eller 44 procent av samtliga
utrikes födda inflyttare hade varit folkbokförda i Sverige knappt två år innan flytten till
länet. Bland utflyttarna var det bara 26 procent eller 5 850 personer som hade bott
knappt två år i Sverige innan de flyttade vidare inom Sverige.
Utrikes föddas inrikes in- och utflyttare för Stockholms län efter
bosättningstid i Sverige före flytt, 2015–2017

Både de inrikes inflyttarna och utflyttarna har ökat mellan 2015 och 2017. År 2015
flyttade 8 800 personer till Stockholms län och 2017 hade de ökat till 13 900 personer.
Mellan samma år ökade utflyttarna från 7 000 till 8 400 personer. Ökningen har
således varit större för de inrikes inflyttningarna till länet.
Inrikes in- och utflyttare för Stockholms län, åren 2015–2017, utrikes
födda
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Ökningen av de inrikes flyttningarna kan till stor del förklaras av de senaste årens höga
invandring till Sverige. Av inflyttarna 2015 hade 27 procent invandrat till Sverige under
de två senaste åren, dvs. 2014 och 2015. Andelen nyligen invandrade av de inrikes
inflyttade hade stigit till 53 procent 2017, dvs. invandrade åren 2016 och 2017.
Inrikes inflyttare till Stockholms län efter bosättningstid i Sverige före
flytt, åren 2015–2017, utrikes födda

Det är i synnerhet personer som invandrat under 2016 och 2017 som ligger bakom den
förhållandevis kraftiga ökningen av inrikes inflyttningar för utrikes födda. Invandringen under 2016 och 2017 är till stor del en konsekvens av den stora antalet asylsökande
som kom till Sverige under främst hösten 2015. Det är först efter att en asylsökande har
fått uppehållstillstånd i Sverige som denne kan folkbokföra sig och räknas som
invandrad. I fortsättningen benämns denna typ av invandrare som flykting i texten.
Av de 34 200 utrikes födda inflyttarna till länet under åren 2015–2017 var det drygt
hälften, 17 700 personer, som ursprungligen invandrade till Sverige som flykting. Drygt
hälften av flyktingarna, 9 030 personer, hade ursprungligen folkbokfört sig i Sverige
åren 2016 och 2017. För utrikes födda med andra invandringsorsaker till Sverige var
andelen inrikes inflyttare som invandrat åren 2016–2017 betydligt lägre.
Inrikes inflyttare till Stockholms län åren 2015–2017 efter grund för
bosättning, Andel invandrade 2016 och 2017
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Av alla utrikes födda som flyttade till Stockholms län från övriga Sverige åren 2015–
2017 bosatte sig 42 procent, eller 14 400 personer, i Stockholms kommun. Lite drygt
hälften av dem, eller 7 340 personer, hade ursprungligen invandrat till Sverige som
flykting.
Högst andel flyktingar bland de inrikes inflyttarna hade Österåkers kommun, 67
procent av alla utrikes födda. I Södertälje var motsvarande andel 43 procent vilket var
lägst bland kommunerna i länet.
Ekerö var kommunen med högst andel flyktingar som hade invandrat åren 2016 och
2017. Nästan hälften av alla utrikes födda som flyttade till Ekerö, cirka 120 av 240, var
flyktingar som hade invandrat till Sverige under åren 2016 och 2017. I andra ändan av
skalan ligger Södertälje kommun. Av totalt 1 710 inflyttare var endast 8 procent, eller
130 personer, flyktingar som hade invandrat under 2016 och 2017.
Flyktingars andel av utrikes födda personer inrikes flyttar till Stockholms
län per kommun efter invandringsår, åren 2015–2017
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9. Rapporter om komponentanalyser och demografi
Vad är demografi?
Ordet demografi kommer från grekiskans demo (folk) och graphein (att beskriva) och
är vetenskapen om en befolknings storlek, fördelning, sammansättning och förändring
över tid. En befolkning kan i stora drag förändras genom tre olika skeenden, födslar,
dödsfall och migration. Dessa tre händelser brukar benämnas demografiska händelser
och påverkar på individnivå. När flera personer i befolkningen genomgår dessa
händelser blir de demografiska processer på samhällsnivå. Inom dessa områden
studeras vitt skilda händelser så som giftermål, samboförhållanden, sjukdomsförlopp,
föräldraledighet, arbetsmarknader och jämställdhet, för att få en ökad förståelse för
relationen mellan befolkningens egenskaper och beteenden och samhället.
Demografiska händelser studeras över tid för att urskilja mönster och förändringar, och
på så sätt förklara förekomster och göra antaganden om den framtida utvecklingen.
Demografi delas in i tre huvudområden; social, ekonomisk och medicinsk demografi.
Dessa tar sats i olika företeelser och har olika användningsområden, men de påverkar
och påverkas alla av varandra och är alla tre viktiga att ha i åtanke vid demografisk
analys, oavsett gren. Den sociala demografin handlar om att förstå befolkningens
sammansättning och förändringar utifrån ett socialt perspektiv, med andra ord hur
samhället påverkar människans beteende, och hur människans beteende påverkar samhället. Ekonomisk demografi handlar i mångt och mycket om hur människors beteende
påverkar och påverkas av ekonomin. Även här handlar det om ett ömsesidigt beroende
mellan människan och ekonomin. Medicinsk demografi ägnar sig åt sambanden mellan
människor och olika medicinska åkommor samt dödlighet.

Rapporter om komponentanalyser
I tidigare stadier av prognosarbeten fokuserade analyserna på det som var möjligt med
den demografiska statistik och de metoder som då var tillgängliga. I takt med att
prognoserna och den demografiska statistiken utvecklats och befolkningen växt och
diversifierats har också komplexiteten i förfrågningarna och kraven på kvalificerade
analyser ökat. Framför allt gäller det barnafödande, barn och mödrar, fruktsamhet och
mortalitet, livslängd och äldre, migration och migranter samt utrikesfödda och
utländsk bakgrund, där frågorna återkommer.
Syftet med rapporterna är framför allt analyserande och förklarande – vem, med
vilka egenskaper och – om möjligt – varför, och hur påverkar det prognoserna
genom prognosmodellerna och antagandena?
Med utgångspunkt från depressionen under andra halvan av 1990-talet då
inflyttningen till länet från övriga riket ökade kraftigt (men fruktsamheten och
invandringen minskade) gjordes ett antal forskningsstudier vid KTH: Flyttningar som
förnyar Stockholmsregionen, Migration och förnyelse av Stockholmsregionen,
Migration över Östersjön till Stockholmsregionen samt Stockholmarnas flyttningar
till och från högskolestudier och efter det Stockholmsflyttare under 100 år.
I studien Alla vi stockholmare – inflyttare, återflyttare och infödda, studeras
migrationen till Stockholmsregionen 1990–1998 och i Kompetens och konkurrens
studeras konkurrensen mellan regionerna om arbetskraften i olika branscher.
I En typologi för en hållbar befolkningsutveckling applicerad på utvecklingen i
Mälardalen på NUTS5-nivå analyseras befolkningsutvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv utvecklad inom ESPON-projektet ”Demographic trends”.
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Under slutet av 2000-talet gjordes Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet
som är en statistisk registerstudie med detaljerad redovisning av olika gruppers
flyttningar. Rapporten behandlar ingående både in- och utvandring och inrikes
flyttningar under perioden 1986–2005, där speciellt omständigheterna under
1990-talet utmärker sig. Rapporten har flera elektroniska kommunbilagor.
Inflyttningen till Stockholmsregionen 1994–2006 i ett etniskt perspektiv redovisar
analyser av individers flyttningar till samt inom Stockholmsregionen longitudinellt
över tiden. Bostads- och boendekarriärer och flyttrisker för olika etniska och socioekonomiska grupper studeras med regressionsanalyser. Segregationsindex beräknas för
olika etniska grupper. Resultaten redovisas ned till basområdesnivå på bland annat
kartor.
I en serie studier baserade på bland annat ett omfattande enkätmaterial om
flyttningar och flyttmotiv har olika sociodemografiska grupper och deras motiv och
egenskaper analyserats. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige
och ”Pensionspuckeln” 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen redovisar
analyser av olika typer av flyttare och deras bakomliggande skäl. I en liknande rapport
Vart tar invandrarna vägen? delas utrikesfödda in i olika grupper och deras vidareflyttningar studeras över tiden. Med fokus på den stora ökningen av barn i länet har
barnfamiljernas flyttmotiv undersökts i studien Varför flyttar svenska barnfamiljer?
och i rapporten Barnfamiljernas flyttningar kring sekelskiftet 2000 analyseras barnfamiljernas ursprung, tillväxt, flyttmönster och vissa socioekonomiska egenskaper
under olika perioder.
I två studier med hjälp av den nyutvecklade metoden EquiPop, kartläggs dels In- och
utflyttningsfält i Stockholmsregionen som i ett omfattande kartmaterial redovisar
samtliga bebodda koordinater i Sverige och benägenheten att flytta till och från ett
antal olika delar i Stockholms län, och dels Segregation i Stockholmsregionen som
beräknar k-närmsta grannar med hjälp av koordinatsatta individers attribut inom olika
k-avstånd. Den ökande segregationen är ett resultat både av in- och utflyttningen och
också av individers vidareflyttningar och bostadsbyten inom regionen.
I föreliggande rapport Inrikes flyttare till och från Stockholms län, 2015–2017 är
också flyttningarna i fokus. I rapporten studeras egenskaperna hos flyttare indelade i
tre födelsegrupper; födda i Stockholms län, födda i övriga riket och utrikesfödda.
Efter tillkomsten av hushållsregistret 2011 har det börjat bli möjligt att studera
hushåll. Uppgifterna om hushållen och uppgifterna i lägenhetsregistret är dock
behäftade med bortfall och partiellt bortfall. Bortfallet för hushållen är imputerat men
matchningen mellan befolkning och boende, speciellt i nyproduktion, lider av
betydande eftersläpning. I en studie från 2016, Barnhushållens flyttningar och unga
vuxnas flytt från föräldrarna, har exempelvis flera år slagits samman för att erhålla
tillräckligt stor mängd data för analyser ner på kommunnivå.
I promemorian Bostadsbyggnadsplaner och rapporterat utfall för kommuner och
basområden 2011–2016 har antalet planerade bostäder jämförts med antalet bostäder
som rapporterats färdiga. På kommun- och basområdesnivå överskattas byggandet i
många fall, men det finns även områden i vilka byggandet underskattas. På länsnivå är
träffsäkerheten dock relativt hög, även om det förekommer en systematisk
överskattning, anledningen är att överskattning och underskattning på de lägre
regionala nivåerna jämnar ut varandra.
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