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Rekordstor invandring 2014
Den 31 december 2014 uppgick Sveriges be-

ast i Helsingborg (1,8%), Halmstad (1,5%) och

folkning till 9 747 355 personer. Folkmängden

Lund (1,5%).

ökade med 102 491 personer under året, vilket
motsvarar en tillväxttakt om 1,1 procent. Det är i
antal personer räknat den största ökningen nå-

Befolkningsutveckling 2014, i procent 1

gonsin mellan två enskilda år. Tre fjärdedelar av
befolkningstillväxten under året berodde på migrationsnettot (invandrade minus utvandrade) och en
fjärdedel på födelsenettot (födda minus avlidna).
Den största invandrargruppen är vanligtvis
svenskfödda personer som återvänder. De senaste åren har antalet uppgått till ca 15 000 personer, så även under 2014. Under 2014 var
dock invandrare födda i Syrien den största gruppen - en femtedel av invandringen totalt.

6 av 7 kommuner ökade i befolkning
under 2014!
Invandringen till Sverige är också den huvudsakliga förklaringen till att folkmängden ökade i så
många som 248 av landets 290 kommuner
(85,5%). Det är en unikt hög andel. Utan invandring skulle stora delar av landet ha en krympande och allt äldre befolkning.

Källa: SCB (egen bearbetning)
Anm.: Utbrutna ytor avser storstadsregionerna

I kartan framgår den totala befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner mellan 2013 och
2014 i procent. Ett mönster framträder där stora
delar av kommunerna i södra Sverige ökar medan vissa kommuner i framförallt Norrlands inland och Dalarna minskar sin befolkning. Arjeplog (-2,4%), Årjäng (-1,5%) och Bräcke (-1,5%)
hade den svagaste befolkningsutvecklingen av
samtliga kommuner under året.

Den ökade invandringen förändrar
spelplanen i flera kommungrupper2
Även om befolkningsutvecklingen fortfarande är
starkast i storstadsregionerna och i större städer
står andra typer av kommuner för den största
förändringen under 2010-talet. I diagrammet
nedan jämförs den sammantagna befolkningsut-

Befolkningstillväxten var generellt sett störst i
storstadsregionerna, sammantaget cirka 1,5
procent. Folkmängden ökade mest i Sundbyberg
(3,4%),

Knivsta (3,4%) och Nykvarn (3,1%). Befolk-

ningstillväxten i kommuner med större städer var
också god, sammantaget cirka en procent. Av
dessa kommuner var befolkningstillväxten stark-
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Du kan göra egna kartor på Arena för Tillväxts
hemsida med hjälp av verktyget Tillväxtkartan:
http://www.arenafortillvaxt.se/tillvaxtkartor/
2

Information om SKL:s kommungruppsindelning
finns på följande länk:
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsti
ng/kommungruppsindelning.2051.html

vecklingen under de två senaste åren med före-

Orsaken till att många varuproducerande kom-

gående tvåårsperiod. Skillnaden i befolkningstill-

muner och pendlingskommuner sammantaget

växt mellan perioderna är inte särskilt stor i stor-

har haft en bättre befolkningsutveckling under de

stadsregionerna. Varuproducerande kommuner,

två senaste åren än tidigare beror på ett positivt

kommuner i tätbefolkad region och pendlings-

migrationsnetto. Av de tio kommuner som hade

kommuner har sammantaget haft en mycket

det största migrationsnettot under 2014 (i relat-

bättre befolkningsutveckling de senaste åren
jämfört med utvecklingen i början av 2010-talet.

ion till folkmängden föregående år), finns enbart

Även glesbygdskommunerna, som tillsammans

kommuner. I Ljusnarsberg uppgick antalet netto-

fortfarande har en krympande befolkning, har en

invandrare till 83 st. per 1 000 invånare. Antalet

bättre (om än negativ) utveckling än tidigare.

var också högt i Uppvidinge och Norberg med 59

varuproducerande kommuner och pendlings-

respektive 58 personer per 1 000 invånare.
Befolkningsutveckling per kommungrupp,
2012-2014 jämfört med 2010-2012

Många kommuner har svårt att
behålla de nyanlända invandrarna
Många kommuner som har ett högt migrationsnetto (och hög asylinvandring) har svårt att behålla de nyanlända invandrarna. Ett tecken på
detta är att sju av de tio kommunerna som har
det största positiva migrationsnettot i relation till
folkmängden återfinns på listan över de 10
kommuner som har det största negativa inrikes
flyttnettot (i relation till folkmängden). De tre
ovannämnda kommunerna - Ljusnarberg, Uppvidinge och Norberg - har inte bara det största
positiva migrationsnettot av samtliga kommuner i
riket, utan även det största negativa inrikes flyttnettot. I Ljusnarsberg och Uppvidinge uppgick
antalet till ca -66 personer per 1 000 invånare.
Detta indikerar att sekundäromflyttningen bland
invandrare är hög i vissa kommuner (ett feno-

Källa: SCB (egen bearbetning)

men som Arena för Tillväxt belyste i förra årets
upplaga av Sveriges Nya Geografi3). Dessutom
kan en del av folkökningen som noteras i vissa

Befolkningsförändringen i en kommun beror på

kommuner bero på att asylsökande som har

summan av födelsenettot (antalet födda minus

beviljats uppehållstillstånd blir kvar på asylboen-

antalet avlidna), inrikes flyttnetto (antalet inrikes

det, men sedan flyttar från kommunen när tillfälle

inflyttade minus antalet inrikes utflyttade) och mi-

ges. Ett integrationsarbete som präglas av lång-

grationsnettot (antalet invandrare minus antalet

siktighet, flexibilitet och snabba insatser är en

utvandrare). Födelsenettot beror till stor del på

nödvändig förutsättning för att kunna få fler in-

hur många kvinnor det finns i barnafödande

vandrare att stanna kvar i kommunen. Du kan

ålder och är svårt att förändra på kort sikt. Flytt-

läsa mer om detta i vår temarapport ”Ny i Sve-

nettot kan ses som en indikation på hur attraktiv

rige – vad kan jag bidra med?”.4

en kommun uppfattas och även hur aktiv kommunen är avseende inflyttare från andra länder.
Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och
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räknas följaktligen inte som invandrade eller

http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/SNG20142.pdf

tillhörande den svenska folkmängden.
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Läs mer om detta på sidorna 16-17:
Rapporten hittar du här:

http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Ny%20i%20Sverige.pdf
Faktabladet finns på www.arenafortillvaxt.se under ”Fakta & Publikationer”. På hemsidan finns även statistikverktyget Tillväxtguiden,
med ett 30-tal tillväxtnyckeltal på kommunnivå. Vid frågor kontakta Stefan Wing, e-post: stefan.wing@skl.se, tel.: 08 - 452 76 80

