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Negativt inrikes flyttnetto för Stockholms län 2018
Tredje största folkökningen någonsin
Den 31 december 2018 uppgick Sveriges
befolkning till ca 10 230 000. Folkmängden ökade
med ca 110 000 under året, vilket motsvarar en
ökning på ca 1,1 procent. Det är i antal personer
räknat den tredje största ökningen någonsin,
endast 2016 och 2017 var ökningen större.
78 procent av folkökningen under 2018 berodde på
utrikes flyttnetto (invandrade minus utvandrade).
Under 2018 var invandrade födda i Syrien den
största gruppen, ca 11 procent av totala antalet
invandrade. År 2017 var motsvarande andel 15
procent. Den näst största gruppen var personer
födda i Sverige som återinvandrade till Sverige, ca
10 procent av totala antalet invandrade 2018.
43 700 nyanlända blev kommunmottagna under
2018 och det var fortsatt många inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem
(ca 52 500 1 jan. 2019).

Folkmängden ökade mest i Upplands-Bro
(4,1%), Knivsta (3,6%) och Lekeberg (3,2%).
Bland de tio kommuner som hade den högsta
procentuella ökningen under 2018 återfanns sex
i Stockholmsområdet. I Oskarshamn varken ökade
eller minskade befolkningen under 2018.
Folkmängdsförändring 2018, procent

Resterande folkökning på cirka 22 procent berodde
på födelsenettot (födda minus avlidna). 55 procent
av kommunerna hade ett negativt födelsenetto,
kopplat till att många kommuner har en ålderstigen
befolkning.

213 av 290 kommuner ökade i befolkning
Invandringen till Sverige är den främsta förklaringen
till att folkmängden ökade i närmare tre fjärdedelar
av kommunerna. Om man exkluderar utrikes
flyttnetto år 2018 skulle 58 procent av kommunerna
minska i befolkning och medföra en äldre
befolkning utifrån att en stor del av de nyanlända är
yngre och i arbetsför ålder. I kartan framgår
folkmängdsförändringen, i procent, i kommunerna
under 2018. Många av kommunerna i södra halvan
av Sverige, exempelvis Mälardalsområdet och
kommunerna längs västkusten ökade markant
medan kommuner som minskade framförallt finns i
norra delen av Sverige, Värmland och Bergslagen.
Dorotea (-2,9%), Ljusnarsberg (-1,9%), Överkalix
(-1,9%) och Bräcke (-1,9%) var de kommuner där
folkmängden minskade mest under året.
Minskningarna beror både på negativt inrikes
flyttnetto och negativt födelsenetto.
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Sundbyberg toppar födelsenettot

Inrikes flyttnetto 2018, procent

Knappt 116 000 barn föddes under 2018 och
92 000 avled vilket är liknande nivåer som 2017.
45 procent av landets kommuner hade ett positivt
födelsenetto 2018. Sundbyberg hade den största
ökningen medan Pajala hade den största
minskningen av födelsenetto bland kommunerna.
Sundbyberg hade flest antal födda och Munkfors
lägst antal födda i relation till folkmängd. I absoluta
tal var det lägst antal födda i Dorotea med 18
födda. Överkalix hade flest avlidna och Knivsta
lägst antal avlidna i relation till folkmängd.

(inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade i
relation till folkmängd)

Trosa i topp i inrikes flyttnetto
Av Sveriges dryga 10,2 miljoner invånare flyttade
535 200 till annan kommun under 2018. Jämfört
med år 2008 så har antalet inrikes flyttningar över
kommungräns ökat med ca 25 procent och det är i
åldrarna 20-34 år som det flyttas mest, exempelvis i
samband med studier.
Som framgår i efterföljande karta var det många av
kommunerna i norra Sverige, Bergslagen, Värmland och Östra Småland som hade tydliga negativa
inrikes flyttnetton medan många av kommunerna
längs med västkusten och i Mälardalen visar på
positiva inrikes flyttnetton. 40 procent av kommunerna hade ett positivt inrikes flyttnetto 2018.
Av de 20 kommuner med högst inrikes flyttnetto
2018 återfanns 16 i de tre storstadsområdenas
närhet, där Trosa låg i toppen (2,4%). Andra
kommuner med höga inrikes flyttnetton var
Lekeberg (2,1%), Vadstena (1,7%), Habo (1,4%)
och Hammarö (1,1%). Störst negativt inrikes
flyttnetto hade Ljusnarsberg (-3,1%), Dorotea
(-3,1%) och Bräcke (-3,0%).

Negativt inrikes flyttnetto för
Stockholms län
På länsnivå hade åtta län positivt inrikes flyttnetto,
med Uppsala län i toppen, och tretton län negativt
inrikes flyttnetto, med Norrbottens län i botten av
listan. Stockholms län är ett av länen med negativt
inrikes flyttnetto. Länet hade tydligt positivt inrikes
flyttnetto i åldrarna 23-30 år, men för det stora flertalet övriga årskullar rapporteras ett negativt
flyttnetto. Framförallt ökade inrikes utflyttning från
Stockholms län 2018 i åldrarna 1-5 år och 30-34 år,
som kan kopplas till utflyttning av barnfamiljer och
19-22 år som kan kopplas till utflyttning p.g.a.
studier. Länet ökade ändå med ca 36 000 invånare
och det berodde till ca tvåtredjedelar på positivt
utrikes flyttnetto och till en tredjedel på positivt
födelsenetto.
Många av Sveriges större städer utanför
storstadsområdena hade positivt inrikes flyttnetto
2018, bland annat universitetsstäderna Örebro
(1,0%), Uppsala (0,8%), Umeå (0,6%) och
Linköping (0,4%).

Korta fakta om befolkningen 2018
• 115 800 barn föddes under året. Som alltid
föddes något fler pojkar än flickor.
• Högst är medelåldern i Borgholm, 49,8 år
och lägst i Knivsta 36,4 år. Medelåldern för
riket är 41,2 år.
• Högst andel födda i relation till folkmängd
hade Sundbyberg, 1,6 procent, och högst
andel avlidna i relation till folkmängd hade
Överkalix, 1,9 procent.
• Åstorp och Hallsberg var 2018 års
mediankommuner i Sverige med
knappa 16 000 invånare.
• 535 200 inrikes flyttningar över kommungräns gjordes under 2018. Ca 57 procent av
flyttningarna gjordes inom det egna länet
och 43 procent till övriga landet.
• Antalet giftermål var 50 800 och antalet
skilsmässor 25 000.

