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Denna studie behandlar migrationen till och från Stockholms län utifrån 

demografi ska utgångspunkter med fokus på 20-årsperioden 1986–2005. 

Uppgifterna är hämtade från det svenska folkbokföringsregistret, vilket 

innebär att inrikes migration uppskattats med hjälp av de data som fi nns 

i Skatteverkets register över fl yttningar. Flyttningarna påverkar i hög grad 

antalet utrikes födda i länet och migranternas födelseland redovisas därför. 

Däremot fi nns inte tillgång till uppgifter om migranterna utanför det svenska 

statistiksystemet d.v.s. om händelser före invandring och efter utvandring. 

Det ökade antalet länder som ingått EU-medlemskap har inneburit att 

statistikinsamling och statistikredovisning förändrats. Någon fullständig 

och jämförbar statistik fi nns dock ännu inte att tillgå. På senare tid har 

migrationen till EU ökat och på det EU-övergripande planet prognostiserar 

Eurostat en kraftig ökning av utomeuropeisk invandring till EU, samtidigt 

som migrationen mellan länderna, som tidigare legat på en låg nivå, kommer 

att öka. Inom EU-samarbetet har man därför börjat  identifi era behoven av 

migrationsstatistik för att få underlag för politiska beslut samt möjliggöra 

internationellt samarbete och forskning inom ett antal områden av relevans.

Sverige har världens äldsta befolkningsstatistik vilket ger en unik bas. 

Intressanta analyser kan göras med uttag av registerstatistik från den 

moderna folkbokföringen i kombination med olika uppgifter om fl yttarna. 

I studien har många analyser gjorts med hjälp av direkta och indirekta 

metoder för skattningar. Slutsatserna presenteras och ligger till grund för 

framskrivningarna över utvecklingen som fi nns i rapporten.

Migrationsstudien är framtagen mot bakgrund av Landstingsstyrelsens 

uppdrag till Regionplane- och trafi kkontoret att svara för produktionen av 

befolkningsprognoser för olika områdesindelningar ned till basområdesnivå. 

Prognoserna görs sedan millennieskiftet för tio år framåt. Projektledare för 

prognosarbetet och rapporten är Ulla Moberg. 

Stockholm, april 2007

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör

Förord 
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Denna rapport behandlar migrationen till och från Stockholms län utifrån demo-

grafi ska utgångspunkter med fokus på 20-årsperioden 1986–2005. Förutom 

migranternas köns- och åldersfördelning redovisas deras familjeförhållanden, 

utbildningsnivå och huvudsakliga försörjning året före och efter fl yttningen. 

I rapporten redogörs också varifrån infl yttarna kommer och var utfl yttarna 

bosätter sig. Flyttningarna påverkar i hög grad antalet utrikes födda i länet och 

migranternas födelseland redovisas därför. 

Tillväxt med 150 000 personer per decennium

Folkmängden i Stockholms län har under 20-årsperioden ökat med ca 150 000 

personer per decennium. Ungefär hälften av folkökningen beror på att det föds fl er 

än det avlider i länet d.v.s. födelseöverskottet är positivt. Den resterande hälften 

beror på att fl er fl yttar till länet än från länet. De utrikes födda svarar numera för 

hela fl yttningsöverskottet. Det förefaller rimligt att förvänta sig en folkökning på 

150 000–200 000 per tioårsperiod under de kommande decennierna. 

En framskrivning av utvecklingen visar att länets folkmängd som 2005 var 

1 890 000 kommer att öka till ca 2 270 000 år 2025 d.v.s. med ca 380 000. Under 

20-årsperioden 1985–2005 ökade folkmängden i länet med 312 000 varav de 

utrikes födda svarade för 134 000. Om 20 år kommer de utrikes födda i länet att 

närma sig halvmiljonstrecket.

Diagram 1.1: Observerat födelsenetto och fl yttningsnetto 1986–2005 samt 
födelsenetto och fl yttningsnetto enligt framskrivningen åren 2006–2025
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Ekonomisk kris, utbildningsexplosion och stor  invandring

Under den 20-årsperiod som rapporten studerar har tre genomgripande händelser 

inträffat i Sverige vilka påverkat migrationen. Den första är den djupa ekonomiska 

krisen under 1990-talet. Den andra är fördubblingen av utbildningsplatser på 

universitet och högskolor som har höjt utbildningsnivån avsevärt bland unga 

människor. Den tredje är den betydande invandringen av fl yktingar och anhöriga 

från Asien, Afrika och forna Jugoslavien. 

Ökad omfl yttning av unga människor

Under 1970- och 1980-talen låg migrationen på en konstant nivå i Sverige, men 

ser man utvecklingen i ett längre perspektiv torde mönstret under dessa två 

decennier vara en parentes. Från 1860-talet till 1960-talet tilltog migrationen 

inom Sverige. Efter 1990-talets mitt har migrationen åter ökat. I åldersintervallet 

20–30 år fördubblades benägenheten att fl ytta under slutet av 1990-talet. Sedan 

millennieskiftet har de höga nivåerna bibehållits. 

Fler högskoleutbildade och större konkurrens på  arbetsmarknaden

Förutsättningarna för unga människors etablering i vuxenlivet har förändrats 

radi kalt. Efterfrågan av arbetskraft minskade med drygt 10 procent i samband 

med den ekonomiska krisen i början på 1990-talet. Under återhämtningen har 

bara hälften av de förlorade jobben tagits igen. För att förbättra ungdomarnas 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden har antalet utbildningsplatser vid 

högskolor och universitet fördubblats. Fler unga människor fl yttar för att 

genomgå utbildning och när de väl har en examen måste de fl ytta vidare. Den 

ökade rörligheten bland unga människor beror också på att konkurrensen 

på arbetsmarknaden har blivit hårdare och kräver större anpassning av de 

arbetssökande.

Familjerna bor kvar

I de åldrar då man har bildat familj har rörligheten minskat. När utbildningsnivån 

har ökat har det blivit vanligare att både kvinnan och mannen i en familj har hög 

kompetens inom ett smalt område. Det har därför blivit svårare för ett par att få 

arbete på en annan ort som motsvarar bådas kvalifi kationer. 
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Två tredjedelar av befolkningen bor i sitt födelselän

Svensken fl yttar ca 10 gånger under livet. Mellan 80 och 90 procent av fl yttning-

arna är över korta avstånd – inom länet. Två tredjedelar av befolkningen bor kvar 

i sitt födelselän. Andelen kvarboende är något högre nu än för 30 år sedan. Högst 

andel kvarboende har befolkningen i storstadslänen. Lägst andel kvarboende har 

personer födda i Jämtlands och Västernorrlands län, vilka båda har haft en svag 

befolkningsutveckling sedan andra världskriget.

Stockholms län växer inte på övriga landets  bekostnad

Det fi nns en seglivad uppfattning att Stockholms län växer på övriga landets 

bekostnad. Uppfattningen hade fog för sig fram till och med 1960-talet. Från t.ex. 

1920 till 1970 ökade folkmängden i länet från 665 000 till 1 478 000 personer eller 

med drygt 800 000. Drygt 50 procent av tillväxten eller 437 000 berodde på ett 

fl yttningsöverskott mot övriga riket. 

De utrikes födda svarar för länets fl yttningsöverskott

Under de senaste 20 åren beror fl yttningsöverskottet i länet emellertid på in-

fl yttning av utrikes födda. Länets fl yttningsnetto har i genomsnitt varit +8 100 

under åren 1986–2005. För de inrikes fl yttningarna har nettot i genomsnitt varit 

+2 500 per år och för de utrikes +5 600. Flyttningsnettot för personer födda i 

Sverige har legat nära noll medan det för utrikes födda i genomsnitt varit +8 700. 

Sedan mitten av 1980- talet, då fl ykting- och anhöriginvandringen började, är det 

omfattningen av in- och utfl yttningen bland de utrikes födda som avgjort hur stor 

befolkningstillväxten blivit för Stockholms län.

Tabell 1.1: Flyttningsnetto, i tusental, fördelade på födda i Stockholms län, 
övriga Sverige och utlandet – genomsnitt för 1986–2005

Inrikes netto Utrikes netto Hela nettot

Födda i Stockholm –5,2 –1,5 –6,7

Födda i övriga Sverige 6,4 –0,3 6,1

Födda utomlands 1,3 7,4 8,7

Samtliga 2,5 5,6 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

De fl yttningsnetton som visas ovan är ett resultat av in- och utfl yttning till länet. 

Till länet fl yttade i genomsnitt 42 000 personer per år och från länet 34 000 per 

år vilket ger ett överskott på ca 8 000 personer under 1986–2005. Flyttningsrörel-

serna till och från länet under 1986–2005 sammanfattas i nedanstående tabell.
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Tabell 1.2: In- och utfl yttade, i tusental, fördelade på födda i Stockholms län, 
övriga Sverige och utlandet – genomsnitt för 1986–2005

Infl yttade Utfl yttade Netto

Födda i Sverige

i Stockholms län

Inrikes 5,6 10,8 –5,2

Utrikes 1,4 2,9 –1,5

Summa 7,0 13,7 –6,7

i övriga Sverige

Inrikes 17,1 10,7 6,4

Utrikes 1,0 1,3 –0,3

Summa 18,1 12,0 6,1

Födda utomlands

Inrikes 4,2 2,9 1,3

Utrikes 12,5 5,1 7,4

Summa 16,7 8,0 8,7

Samtliga 41,8 33,7 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Den årliga infl yttningen av personer födda i övriga Sverige uppgår till 18 000 

personer vilket bara är 1 400 fl er än utrikes födda. Årligen återvänder 7 000 

personer födda i Stockholms län. 

Ca 14 000 personer födda i Stockholms län fl yttar från länet årligen; 12 000 

personer födda i övriga Sverige och 8 000 utrikes födda lämnar länet årligen. 

Två av tre infl yttade födda i övriga landet fl yttar vidare – stockholmarna 

är länet trogna

I slutet av 2005 bodde i länet 1 069 000 infödda stockholmare, 467 000 födda i 

övriga Sverige och 354 000 födda utomlands. Stockholmarna är länet trogna. Få 

stockholmare, i förhållande till antalet, fl yttar från länet. Personer födda i övriga 

landet, som redan har gjort minst en långväga fl ytt, har hög benägenhet att lämna 

länet för att bosätta sig i andra delar av landet; två av tre infl yttade från övriga 

landet återvänder eller fl yttar vidare. Antalet personer i länet som är födda i övriga 

landet har minskat – sedan 1975 med 68 000. Antalet döda, födda i övriga landet, 

är fl er än infl yttningsöverskottet. 
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Singlarna fl yttar – barnfamiljerna bor kvar

Det är vanligast att man fl yttar i åldrarna 20–30 år. De fl esta är då i singelstadiet 

d.v.s. de har lämnat föräldrahemmet men ännu inte bildat familj. Bland fl yttarna 

dominerar singlarna. Ca 35 000 hushåll fl yttar till länet per år varav hela 28 000 

är enpersonshushåll. De resterande 7 000 fördelar sig på 4 000 hushåll med barn 

och 3 000 sammanboende par utan barn. Ungefär lika många barnfamiljer och 

sammanboende utan barn fl yttar ut som in. De hushåll med ensamstående som 

fl yttar ut är 8 500 färre än de infl yttade. Av detta får man inte dra slutsatsen att 

antalet enpersonshushåll ökar med 8 500 per år i länet. Många av de infl yttade 

singlarna bildar familj och skaffar barn när de bosatt sig i länet.

Stora variationer i fl yttningsnettot

Både in- och utfl yttningen varierar mellan åren. Typiskt för Stockholms län är att 

– när infl yttningen till länet ökar avtar samtidigt utfl yttningen. 

– när utfl yttningen från länet ökar avtar infl yttningen.

Tillväxten i länet blir därför ryckig. Flyttningsnettot kan vara så högt som 

15 000 under några år (1998–1999) för att bara några år senare uppgå till endast 

ca 2 000 (2003–2004). 

Migrationen samvarierar med konjunkturen

Det som påverkar upp- och nedgångarna i migrationen mellan länet och övriga 

Sverige verkar vara tillgången på arbete i övriga Sverige. Den djupa ekonomiska 

krisen under mitten av 1990-talet medförde att efterfrågan på arbetskraft min-

skade dramatiskt särskilt i övriga landet. Arbetslösheten var lägre i Stockholms län 

och infl yttningarna ökade samtidigt som utfl yttningen var låg. Under 1999–2002 

ökade efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten minskade. Redan 1997 

började  utfl yttningen öka och 2001 minskade infl yttningen. 

Också den tidigare konjunkturcykeln uppvisar en liknande samvariation mellan  

migrationsrörelserna och efterfrågan på arbetskraft. Åren 1988–1989 hade 

syssel sättningsläget i övriga Sverige en topp. De åren var migrationen från övriga 

Sverige till länet låg och utfl yttningen hög. Det inrikes fl yttningsnettot var negativt 

och som störst ca –4 000 årligen. 

Arbetslösheten började öka i övriga landet 2003. Med ett års eftersläpning ger 

förändringarna i arbetsmarknadsläget utslag i migrationsfl ödena. År 2004 ökade 

migrationen åter till länet samtidigt som utfl yttningen avtog. Utvecklingen har 

fortgått under 2005. 
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Stockholms län mildrar Sveriges konjunktur svängningar

Arbetsmarknaden i Stockholms län verkar ha en förmåga att dämpa konjunktur-

svängningarna i Sverige. När arbetstillfällena minskar och arbetslösheten ökar i 

områdena utanför Stockholms län ökar migrationen till länet. Under perioder med 

stigande sysselsättning och färre arbetslösa avtar migrationen till länet samtidigt 

som utfl yttningen tilltar. Arbetsmarknaden i länet har förmåga att absorbera det 

ökade utbudet av arbetskraft utanför länet. När konjunkturen vänder fi nns det en 

pool av personer med arbetslivserfarenhet som är beredda att fl ytta från länet.

Studerande mest rörliga – förvärvsarbetande minst

I denna rapport har migranterna delats in i grupper efter huvudsaklig försörjning 

(aktivitet enligt SCB:s terminologi) året före migrationen. Personer med förvärvs-

arbete har lägst benägenhet att fl ytta till Stockholms län. De arbetslösa har ca 30 

procents högre benägenhet att fl ytta till länet än personer med förvärvsarbete.

Inte oväntat är de studerande mest benägna att fl ytta till länet men variationer-

na är stora mellan åren. I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet hade även 

socialbidragstagare hög benägenhet att fl ytta till länet. Flyktingar och anhöriga till 

fl yktingar, som i stor omfattning fi ck sin försörjning genom socialbidrag, fl yttade 

från sina mottagningskommuner vidare till Stockholmsområdet. 

I den ekonomiska krisens kölvatten fördubblades infl yttningen av 

 välutbildade

Före den ekonomiska krisen i början på 1990-talet fl yttade ca 5 000 personer med 

eftergymnasial utbildning till länet. Åren 1997–1999, när infl yttningen var som 

högst, fl yttade ca 13 000 personer med eftergymnasial utbildning in. Åren 2001–

2004, då tillgången på arbete var god, sjönk antalet till drygt 10 000 för att åter 

öka 2005. Under perioden 1986–2005 fl yttade mellan 8 000 och 12 000 personer 

med gymnasial utbildning till länet. Medan infl yttningen från övriga Sverige av 

personer med gymnasial utbildning har varierat har infl yttningen av personer med 

förgymnasial utbildning varit tämligen konstant under perioden 1986–2005 med 

ca 4 000 per år. 

Det är unga välutbildade som dras till länet i större omfattning än tidigare.

Utfl yttningen av välutbildade ökar men i måttlig takt

Utfl yttningen till övriga Sverige av personer med eftergymnasial utbildning har 

sedan 1990-talets början ökat i en jämn takt från 4 000 till drygt 8 000 per år efter 

millennieskiftet. Infl yttningen av personer med eftergymnasial utbildning har 

således sedan 1986 varit större än utfl yttningen. 

För personer med gymnasial utbildning varierar utfl yttning med konjunkturen 

i högre grad än för dem med eftergymnasial utbildning. Kvinnornas migration 

från länet till andra delar av landet samvarierar mer med konjunkturen än mäns.
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Blir detta mönster bestående kan det komma att ha betydelse för länets ut-
veckling. Utbildningsexplosionen kommer att medföra att andelen medelålders 
väl utbildade ökar. Det kan leda till att det kommer att fi nnas fl er potentiella 
infl yttare medan utfl yttningen från länet inte påverkas särskilt mycket. 

De fl esta infl yttade fi nner sysselsättning

I genomsnitt 22 000 personer i förvärvsarbetande åldrar fl yttade årligen till länet 

från övriga Sverige under perioden. Före fl ytten hade 13 000 personer arbete. Året 

efter fl ytten var det 3 000 fl er som förvärvsarbetade. Trots att fl er fått ett arbete 

efter fl ytten var det bara 73 procent av de infl yttade som förvärvsarbetade året 

efter infl yttningen. 

De fl esta personer som fl yttar är mellan 20 och 30 år d.v.s. i de åldrar då 

förvärvsfrekvensen ökar med stigande ålder. Under en tvåårsperiod (året före 

fl yttningen jämfört med året efter) borde därför antalet förvärvsarbetande öka 

med drygt 1 300 bland de infl yttade enbart beroende på deras stigande ålder. När 

effekten av fl yttning till länet renodlats kan således 1 700 personer anses ha över-

gått till förvärvsarbete från att tidigare ha saknat arbete.

 
Tabell 1.3: Infl yttade i åldern 20–64 år från övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter infl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Arbetsmarknadsstatus året 
före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus året efter fl ytten

Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Samtliga

Förvärvsarbetande 10 837 2 001 12 838

Ej förvärvsarbetande 4 962 3 929 8 891

Samtliga 15 800 5 929 21 729

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

… men utfl yttarna förlorar jobb

I genomsnitt fl yttade årligen drygt 17 000 personer i åldern 20–64 år från länet 

till andra delar av Sverige. Det är 4 500 färre än infl yttarna. Året före utfl yttningen 

hade 12 000 ett arbete. Året efter utfl yttningen var det 1 300 färre som förvärvs-

arbetade. Också för utfl yttarna gäller att förvärvsfrekvensen borde öka med 

stigande ålder, även om effekten är mindre beroende på att utfl yttarna är något 

äldre än infl yttarna. Antalet förvärvsarbetande borde ha ökat med i genomsnitt 

600 personer under de två år som gått från före till efter utfl yttningen. Summeras 

effekten av fl yttning och stigande ålder har 1 200 personer teoretiskt har gått från 

”förvärvsarbete” till ”ej förvärvsarbete” på grund av fl yttningen. 
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Tabell 1.4: Utfl yttade i åldern 20–64 år till övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter utfl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Arbetsmarknadsstatus året 
före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus året efter fl ytten

Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Samtliga

Förvärvsarbetande 8 873 3 092 11 965

Ej förvärvsarbetande 1 781 3 519 5 300

Samtliga 10 654 6 611 17 265

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Infl yttade får arbete i expansiva näringar

Infl yttare till länet från övriga Sverige har funnit sysselsättning i synnerhet inom 

”kreditinstitut; fastighetsförvaltning; företagstjänster” – en av de snabbast växande 

näringarna i hela landet – och ”handel; transport, magasinering, kommunikation”. 

Dessa näringsgrenar har förmåga att rekrytera både från andra näringar och från 

personer som saknar arbete. 

Flytta ut till Mälardalen och pendla till arbetet

De förbättrade kommunikationerna i Mälardalen har gjort det möjligt att pendla 

över längre sträckor. Att fl ytta till Södermanlands eller Uppsala län och samtidigt 

behålla jobbet i Stockholms län har blivit vanligare. 

Trendmässigt ökar inpendlingen till arbetsplatser i länet med 3 procent per 

år men med variationer mellan åren. De år då utfl yttningen till Mälardalslänen 

är hög ökar inpendlingen mer än de år då utfl yttningen är låg. Utfl yttningen till 

 Mälardalen hade en topp runt 1990 och en annan 2002–2003. Topparna samman-

föll tidsmässigt med ökad inpendling. 

Flest pendlare kommer från Uppsala och Södermanlands län (ca 25 000 res-

pektive 14 000). Från Västmanland kommer ca 5 000 pendlare. Utfl yttare med 

förvärvsarbete i länet efter fl yttningen bosätter sig i första hand i Uppsala eller i 

Södermanlands län. 
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Stor infl yttning från större städer med högskolor och universitet

Migrationen till Stockholms län från storstäderna Göteborg och Malmö och från 

dessas förorter är liten. Nästan 50 procent av de inrikes infl yttade kommer från 

större städer, d.v.s. ofta städer med universitet eller högskola och många invånare 

med eftergymnasial utbildning. Både bland studerande och förvärvsarbetande bo-

satta i större städer är benägenheten hög att fl ytta till Stockholms län men varierar 

över tiden med konjunkturerna. 

Relativt låg benägenhet att fl ytta till länet har personer i ”varuproducerande 

kommuner”, d.v.s. kommuner med branscher som ofta är svagt företrädda inom 

länet. Migrationen till länet från glesbygdskommuner och pendlingskommuner 

följer i stort genomsnittet för samtliga kommuntyper. 

En sjättedel av infl yttade från övriga landet är  invandrare

Begreppet ”immigranter” uppfattas ofta som ”invandrare”, men ungefär en 

 sjättedel av immigranterna till Stockholms län är återvändande svenskar. Bland 

emigranterna från länet är nästan varannan född i Sverige. 

Bland inrikes omfl yttningar fi nns numera ett ganska stort inslag av utrikes 

födda. En sjättedel av de infl yttade från övriga Sverige är födda utomlands liksom 

en åttondel av de utfl yttade till övriga Sverige.

Tabell 1.5: Inrikes och utrikes infl yttade och utfl yttade till/från Stockholms 
län fördelade efter födelseland – i tusental genomsnitt för 1986–2005

Födelseland
Infl yttade Utfl yttade

Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa

Sverige 22,7 2,4 25,2 21,5 4,2 25,7

Utlandet 4,2 12,5 16,7 2,9 5,1 8,0

Samtliga 26,9 14,9 41,8 24,4 9,3 33,7

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

De två senaste decennierna – fl ykting- och anhörig invandringens 

 decennier

Fram till 1980-talet kom de fl esta invandrarna från närbelägna länder. Sedan  

 mitten av 1980-talet har migrationsmönstret ändrats. Flyktingar och framförallt 

anhöriga från Asien, Afrika och Sydamerika har blivit nya inslag i migrations-

strömmen. Antalet personer i Sverige från Asien och Afrika har nästan blivit fem 

gånger fl er under 20-årsperioden och uppgick 2005 till 285 000 respektive 70 000. 

In- och utfl yttningen av nordbor är i balans i länet. Den största gruppen av in-

fl yttade utrikes födda består av personer födda i Asien med 5 000 per år och med 

ett överskott på nästan 4 000 per år. Infl yttningen av personer födda i Europa, 

förutom Norden, är nästan lika stor. Utfl yttningen är dock högre, vilket gör att 

överskottet blir mindre.
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De utrikes födda bosatta i Stockholms län har ökat från 220 000 vid 1985 års slut 

till 354 000 år 2005. 

Tabell 1.6: Inrikes och utrikes infl yttade och utfl yttade till/från Stockholms 
län fördelade efter födelseland – i tusental genomsnitt för 1986–2005

Födelseland
Infl yttade Utfl yttade Totalt

Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa Netto

Norden utom Sverige 0,7 2,1 2,8 1,0 2,0 2,9 –0,1

Övriga Europa 1,0 3,9 4,9 0,8 1,4 2,3 2,6

Afrika 0,6 1,2 1,8 0,2 0,3 0,5 1,3

Nordamerika 0,1 0,6 0,8 0,1 0,4 0,5 0,3

Sydamerika 0,3 1,0 1,3 0,2 0,3 0,5 0,8

Asien utom OSS-länderna 1,6 3,5 5,1 0,7 0,7 1,3 3,7

Övriga världen 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Utrikes födda 4,2 12,5 16,7 2,9 5,1 8,0 8,7

Sverige 22,7 2,4 25,2 21,5 4,2 25,7 –0,6

Samtliga 26,9 14,9 41,8 24,4 9,3 33,7 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

”Hela Sverige”-strategin

Under 10-årperioden 1985–1994 ökade antalet utrikes födda i landet som helhet 

med hela 280 000 eller 42 procent. Under perioden tillämpades ”Hela Sverige”-

strategin vid fl yktingmottagningen vilket innebar att ansvaret för introduktionen 

solidariskt delades mellan kommunerna i Sverige. 

”Hela Sverige”-strategin minskade troligen migrationstrycket på Stockholms 

län. Under perioden ökade antalet utrikes födda i Stockholms län med 30 procent 

jämfört med 49 procent i övriga Sverige. Om inte strategin hade tillämpats är det 

troligt att ytterligare 25 000–30 000 utrikes födda hade bosatt sig i länet under 

perioden.

Från 1994 tillämpades strategin mindre strikt och nyanlända fl yktingar fi ck rätt 

att själva välja bostadsort och rätt till ekonomiskt bistånd även i ”eget boende” 

(ebo). Det ledde till att 60–70 procent av de nyanlända ordnade bostad genom 

släkt och vänner, ofta i storstadsområdena. Ebo-bidraget avskaffades 2004.

Flykting- och anhöriginvandrarna har lägre  utfl yttning än arbetskrafts-

invandrarna

De utrikes födda som bosatt sig i Sverige under de senaste 20 åren är till stor 

del fl ykting- eller anhöriginvandrare. Så länge förtryck och fattigdom råder i det 

forna hemlandet har de inget land att återvända till. När förtrycket i hemlandet 

upphör har de som regel bott så länge i Sverige att banden är starkare till Sverige 

än till det forna hemlandet. Benägenheten för utrikes födda att fl ytta från länet 
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har  därför varit lägre under de senaste decennierna än under arbetskraftsinvand-

ringens tid efter andra världskriget.

En utmaning att göra befolkningsprognoser för länet

De stora variationerna i in- och utfl yttningen till/från länet medför att det är 

vanskligt att göra befolkningsprognoser – antagandena blir osäkra. Traditionell  

demografi sk metod kan kompletteras med konjunkturbedömningar för att 

förbättra antagandena. Men också konjunkturbedömningarna är osäkra och mer 

kortsiktiga än befolkningsprognoserna. 

En annan metod kan vara att utgå från långsiktiga trender och försöka förutse  

den genomsnittliga in- och utfl yttningen för en prognosperiod utan krav på 

överens stämmelse mellan prognos och utfall för varje enskilt år. 

Utrikes omfl yttningar underskattas

Statistiken över både in- och utvandringen har dålig tillförlitlighet. En asylsökande 

kan få vänta mer än ett år på att få sin ansökan slutligt prövad. För medborgare 

från länder utanför Norden krävs uppehållstillstånd för att bli folkbokförda och 

därmed redovisade som immigranter i statistiken. Enligt internationella rekom-

mendationer ska personer som vistas i landet mer än ett år inkluderas både i 

statistiken över immigranter och i antalet boende i landet. I de fall en asylsökande 

varit i Sverige i mer än ett år och sedan lämnar landet efter avslag på ansökan 

borde han/hon också ingå i statistiken över emigranter. 

Statistiken över utvandring har andra brister. Folkbokföringsmyndigheten utgår 

från att individer själva anmäler utfl yttning, men många – hur många vet man 

inte – lämnar landet utan att anmäla det. Enligt Skatteverkets beräkningar uppgår 

antalet till 40 000 – 100 000 i hela landet1.

Det är därför viktigt att påpeka att den migration som redovisas i denna  rapport 
avser den i folkbokföringen registrerade befolkningen.

Eftersläpningarna i registreringen av utvandringen skapar problem vid statis-

tiska analyser. De kvoter eller procenttal för fruktsamhet, dödsrisker, förvärvs-

frekvenser, incidens etc. som beräknas utifrån uppgifter från befolkningsregistret 

blir för låga. Det mest kända exemplet är att dödsriskerna för en del invandrar-

grupper blir låga vilket medför att den beräknade medellivslängden för sådana 

grupper blir orimligt hög.

Stort utanförskap bland invandrarna eller brister i befolkningsregistret?

En stor andel av de utrikes födda ingår i gruppen Utan jobb och utan bidrag. 
Drygt 10 procent – i 25-årsåldern hela 20 procent – av män födda utomlands och 

1 Skatteverkets pressmeddelande 2006-12-06, ”Många är fel folkbokförda på grund av okunskap”. 
Hänsyn till Skatteverkets kartläggning har inte kunnat tas i denna rapport.
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bosatta i Stockholms län saknar arbete och får inte någon form av bidrag. 

Personer som ingår i gruppen har enligt statistiken ingen egenförsörjning. 

En del kan få sin försörjning från någon annan i hushållet. Andra är kanske helt 

enkelt  inte längre bosatta i Sverige och ska då inte fi nnas i folkbokföringen. Pro-

centtalen ovan kan således vara helt fel och är då ett exempel på svårigheterna att 

tolka statistik baserad på uppgifter från befolkningsregistret. 
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Svenskar fl yttar ca tio gånger under i sitt liv; det är enkel tumregel. Huvuddelen av 

underlaget för denna rapport är uppgifter från befolkningsregistret. I statistiken 

ingår enbart de fl yttningar där individerna anmält adressändring som därmed 

registreras i befolkningsregistret. En del fl yttningar leder bara till en tillfällig 

bosättning, som den fl yttande inte tycker är viktigt att registrera och som därför 

inte kommer med i statistiken. Å andra sidan förekommer det också att personer 

anmäler fi ktiva fl yttningar för att få lägre skatt eller högre bidrag. Några påföljder 

för personer som bryter mot bosättningsbegreppet i folkbokföringslagen har ännu 

inte utkrävts. Det fi nns inga uppskattningar av hur omfattande felen är i fl yttnings-

statistiken.

De fl esta fl yttningar sker inom närområdet vilket framgår av nedanstående 

 tabell. Sju av tio fl yttningar sker inom den egna kommunen; i huvudsak enbart 

byte av bostad med oförändrade familjeförhållanden och anställning.

Tabell 2.1: Fördelning av de inrikes fl yttningarna efter avstånd 

Flyttningar efter avstånd Fördelningen av fl yttningarna efter avstånd

Mellan fastigheter i samma församling 4   

Mellan församlingar inom kommun 3   

Mellan kommuner inom länet 1,5

Mellan län 1,5

Samtliga 10

Källa: Beräkningar baserade på SCB:s Tabeller över Sveriges befolkning 2004, tabell 2.5.1.

Denna rapport handlar om fl yttningar till och från Stockholms län. Ungefär 15 

procent av alla fl yttningar i Sverige är långväga fl yttningar d.v.s. personer fl yttar 

från ett län till ett annat. Stockholms län, med ca en femtedel av landets befolk-

ning, står för en stor andel av den långväga omfl yttningen i landet. Ungefär en 

sjättedel av de långa fl yttningarna görs av personer som bosätter sig i länet och 

ungefär lika många av personer som lämnar länet för att bosätta sig i andra delar 

av landet.

Förutom att ca 200 000 personer årligen fl yttar mellan länen registreras ca 

100 000 fl yttningar per år över landets gränser. Bland utrikes fl yttningar domi-

nerar Stockholms län än mer. Drygt 4 av 10 personer som fl yttar över Sveriges 

gränser fl yttar till eller från länet.

Bakgrund
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Migranternas demografi 
Det fi nns ett starkt samband mellan migration och ålder. Åren 18–40 år är 

händelse rika för de fl esta människor och det är då många fl yttar. Barn följer 

med sina föräldrar när de fl yttar men från 15–18 årsåldern börjar unga bli mer 

självständiga. Den första egna fl ytten går från föräldrahemmet till studier, arbete, 

familjebildning eller kanske bara till eget boende. Därefter kommer fl yttningar 

som kan klassifi ceras som från studier till arbete, familjebildning, byte av 

arbete, bostadsbyte på grund av att familjen blivit större (alternativt mindre), 

familjesplittring, etc. Befolkningsregistret klassifi cerar tyvärr inte fl yttningarna 

i sådana kategorier, men genom att hämta uppgifter från olika register går 

det att få fram en del information om fl yttningarna och deras orsaker. Det är 

en stor brist i Statistiska centralbyråns (SCB) registersystem att hushålls- och 

bostadsinformation saknas efter 1990. Det har till följd att det är svårt att göra 

härledningar för att klassifi cera fl yttningarna efter orsak. 

Diagram 2.1: Flyttningar över länsgräns efter kön och ålder per 1 000 av 
 folkmängden 2004
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Källa: Beräkningar baserade på Statistikdatabasen, SCB

Av diagrammet ovan framgår att i 20–30 årsåldern är människors benägenhet 

att fl ytta som störst och att kvinnorna då är betydligt rörligare än männen. Sedan 

början av 1990-talet har åldersgruppens rörlighet ökat påtagligt vilket illustreras i 

nedanstående diagram.
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Diagram 2.2: Flyttningar över länsgräns i åldrarna 20–29 efter kön 1969–2005
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Källa: Beräkningar baserade på Statistikdatabasen, SCB.

Anmärkning: Observera att ett tidsseriebrott inträffade mellan 1996 och 1997. T.o.m. 1996 
var antalet län 24 och därefter 21. För att göra årssiffrorna jämförbara har frekvenserna för 
1969–1996 skalats ner med 11,4 procent. Se även diagram 2.3.

Åren 1993–2000 förändrades unga kvinnors och mäns fl yttmönster radikalt. 

I början på 1990-talet genomgick Sverige den värsta ekonomiska krisen sedan 

1930-talet och mer än en halv miljon jobb försvann. De som drabbades hårdast 

var unga människor och invandrare. Ett av de medel som statsmakten använde för 

att mildra krisen var att fördubbla antalet utbildningsplatser vid universitet och 

högskolor. Antalet studenter vid universitet och högskolor ökade från ca 200 000 

år 1990 till 400 000 tolv år senare. 

En annan förändring, som också kunde medföra att fl er fl yttningar registrera-

des, var att 1991 ändrades folkbokföringens regel. Studenter fi ck inte längre vara 

folkbokförda i sitt föräldrahem utan skulle vara folkbokförda på den högskoleort 

där de var bosatta. Regeländringen fi ck inte så stort genomslag i statistiken.

Efter millennieskiftet tycks omfl yttningen bland unga människor har stabilise-

rats på den nya höga nivån.
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Diagram 2.3: Flyttningar över länsgräns per 1 000 av folkmängden 1961–2005
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Källa: Beräkningar baserade på SCB:s Tabeller över Sveriges befolkning 2004, tabell 2.5.1 
och SCB:s statistikdatabas (2005).

Anmärkning: Flyttarna 1967 har justerats upp med 12/11 beroende på att fl yttningar under 
enbart de 11 första månaderna 1967 ingår i statistiken. 

Åren 1961–1967 har fl yttningarna mellan dåvarande Stockholms stad och län exkluderats i diagram-
met ovan. T.o.m. 1967 var Stockholms stad (överståthållareämbetet) och Stockholms län två separata 
enheter.

Åren 1968–1996 fanns det 24 län i Sverige. År 1997 bildades Skåne län genom en sammanslagning av 
Malmöhus och Kristianstads län. Året därpå bildades Västra Götaland genom en sammanslagning av 
Göteborg och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län. Två kommuner, Habo och Mullsjö, i dåvarande 
Skaraborgs län, överfördes samtidigt till Jönköpings län. 

Tidsserien för 24 län 1997–2005 har räknats upp med den andel (11,4 procent) av länsfl yttarna som 
1996 fl yttade dels mellan Malmö och Kristianstads län dels mellan Göteborg och Bohus, Älvsborgs och 
Skaraborgs län. Det har inte varit möjligt att korrigera för gränsjusteringen mellan Jönköpings och 
dåvarande Skaraborgs län utifrån publicerat material. Även om en korrigering hade gjorts torde den 
emellertid inte ha givit något utslag i diagrammet ovan.

Omfl yttningen under den senaste tioårsperioden ligger på en högre nivå än på 

1980-talet med dess ”fl ytt-int”-mentalitet men är lägre än under 1960-talet då 

arbetsmarknadspolitiken stimulerade rörligheten.

Toppen 1994 är en följd av att bosnierna, som folkbokfördes som immigranter 

1993 och 1994, redan 1994 började fl ytta från sin första bostadsort till någon 

annan del i landet.
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Diagram 2.4: Flyttningar över länsgräns bland kvinnor efter ålder 
per 1 000 kvinnor 1990 och 2004

År 2004

År 1990

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Per 1 000

Ålder

Källa: Beräkningar baserade på Statistikdatabasen, SCB och tabell 5 i Befolkningsstatistik 
del 2 1996 (SOS).

Anmärkning: Jämförelsen störs av att antalet län 1990 var 24 medan de 2004 var 3 färre. 
Kurvan för 1990 har skalats ner med 11,4 procent för att förbättra jämförbarheten mellan åren. 
Se även diagram 2.3.

I diagrammet ovan jämförs åldersstrukturen på fl yttarna 1990 med 2004. År 

1990 rådde högkonjunktur, mätt med mått från arbetsmarknadsstatistiken, med 

hög omfl yttning jämfört med åren före och efter. En jämförelse mellan de båda 

kurvorna visar att det är i åldersgruppen 20–30 år som benägenheten att fl ytta har 

fördubblats. Barnfamiljer fl yttar i mindre omfattning 2004 än 1990; nedgången 

är kraftig i åldrarna 0–15 år och svag i åldrarna 35–50 år. Förklaring är att när 

utbudet av lediga jobb är lägre blir det svårare för både kvinnan och mannen i 

en familj att på en annan ort få arbete, som motsvarar de befattningar de har på 

bostadsorten. Det fordras en diversifi erad och expansiv lokal arbetsmarknad för 

att attrahera familjer där både kvinnan och männen är välutbildade. Utanför stor-

stadsområdena fi nns få sådana arbetsmarknader. Eftersom det blir allt vanligare 

att både mannen och kvinnan är välutbildade blir familjer mindre rörliga. 

En förutsättning för att man ska kunna göra prognoser är att man kan förlita sig 

på trender som är stabila. Det kraftiga skifte som inträdde 1993–2000 i benä-

genheten att fl ytta bland unga människor var omöjligt att förutse. De lokala och 

regionala befolkningsprognoser som gjordes under 1990-talet hade ogynnsamma 

förutsättningar och avvikelserna mellan prognos och utfall blev därför stora.
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Den ständigt ökande rörligheten?
Föregående avsnitt har visat att unga människor efter 2000 har betydligt högre 

rörlighet än unga på 1970- och 1980-talen. Men än så länge är andelen kvar-
boende högre i de fl esta län än vad den var för 30 år sedan. Jämförelsen störs av 

att åldersfördelningen har ändrats på 30 år; de äldre har blivit fl er. Kartan nedan 

och tabell A på sidan 261 visar hur stor andel2 av de födda i varje län som var 

bosatt i födelselänet år 2004. Kartan och tabellen nedan visar hur kvarboendet 

förändrats från 1974 till 2004.

Karta 2.1: Andel kvarboende av de 
födda i resp. län 2004

Ungefär två tredjedelar av dem som 

är födda och bor i Sverige bor kvar 

i sitt födelselän (kvarboende). För 

storstadsborna är andelen högre. Fyra 

av fem stockholmare bor kvar i länet. 

I Västra Götaland och Skåne län är 

andelen kvarboende ännu högre än i 

Stockholms län. Andelen kvarboende 

är också hög i Hallands, Östergötlands 

och Värmlands län. För Värmlands län 

torde statistiken överdriva kvarboende 

(se fotnot) eftersom det är ganska van-

ligt att värmlänningar fl yttar till Norge. 

Störst utfl yttning har Jämtlands, 

Västernorrlands, Västmanlands och 

Södermanlands län. De två sistnämnda 

länen ligger nära Stockholm med dess 

stora attraktionskraft. Jämtlands och 

Västernorrlands län har haft den sva-

gaste befolkningsutvecklingen av alla 

län sedan andra världskriget.

Det framgår också av kartan att 

föreställningen om utfl yttningen från 

Norrbotten och Västerbotten är över-

driven.

62,0 till 63,

64,0 till 66,

67,0 till 68,

69,0 till 71,

72,0 till 85,

Procent

Källa: SCB, Tabeller över Sveriges befolkning 2004, tabell 1.3.2.

Av fotnoten till tabell A på sidan 261 framgår att ändringar i länsindelningen 

 medför att andelen kvarboende kan underskattas.

2 Personer som är födda i Sverige och fl yttat utomlands ingår inte i procenttalen – vare sig i näm-
naren eller i täljaren. De fl esta län utom storstadslänen och gränslänen som Värmland har en låg 
utfl yttning till utlandet. Kvarboendet överskattas därför något i storstadslänen och gränslänen.



Stockholmsmigranterna 25

Karta 2.2: Förändring av andel 
kvarboende i resp. län från 1974 
till 2004 mätt i promilleenheter

Storstadslänen, Stockholms och Västra 

Götalands län, samt Norrbottens län 

har lägre andel kvarboende än för 30 

år sedan. Övriga län har högre andel 

kvarboende nu än för 30 år sedan eller 

obetydliga minskningar.

Skogslänen, Norrlandslänen – med 

undantag för Norrbottens län – samt 

Dalarna och Värmlands län har högre 

andel kvarboende 2004 än 1974. 

Födelse talen har dock varit låga i Jämt-

lands och Västernorrlands län vilket 

har lett till folkminskning. 

Utfl yttningen från de tre storstads-

länen har ökat vilket lett till en något 

lägre andel kvarboende. 

I övrigt är det bara Jönköpings, 

Kalmar och Gotlands län som har något 

lägre andel kvarboende 2004 än 1974. 

För Kalmar och Gotlands län är ned-

gångarna obetydliga.

Uppsala län, som varit mycket 

expansivt de senaste decennierna, har 

betydligt högre andel kvarboende år 

2004 än 1974. I Kronobergs, Blekinge 

och Hallands län har andelen kvar-

boende ökat med ca två procentenheter 

på 30 år.

–27 till  –14

1 till 14

15 till 28

29 till 43

–13 till 0

Promille

Källa: Se tabell A på sidan 261. 

Uppgifter om andelen infl yttare fi nns för perioden 1860–1945 och fr.o.m. 1972. 

Den omfattande emigrationen från slutet av 1860-talet fram till första världs-

krigets utbrott belyses inte i denna sammanställning. Diagrammet nedan ger dock 

information hur omfl yttningen inom Sverige och till Sverige utvecklats under ca 

150 år. 
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Diagram 2.5: Andel infl yttade, genomsnitt, för länen 1860–1945 och 
1972–2005
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Källa: Folkräkningen den 31 december 1930, del II sidan 78* (SCB), Folkräkningen den 31 december 
1945 del II:1 Tabell 5a (SCB), specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister (1972 och 1975) samt 
beräkningar utgående från tabell 1.3.2 i Tabeller över Sveriges befolkning 2005 (SCB) och tidigare 
årgångar av motsvarande rapport (1980–2005).

Anmärkning: Åren 1860–1930 ovan avser uppgifter för 25 län och inkluderar fl yttningarna mellan 
Stockholms stad och dåvarande Stockholms län vilka inte ingår i uppgifterna 1972–2005. Uppgifterna 
för 1860–1930 borde räknas ner något för att blir jämförbara med 1972 och senare. Korrigeringar 
för länssammanslagningarna i Skåne och Västra Götaland den 1 januari 1997 resp. 1998 har införts i 
värdena därefter för att få jämförbarhet med perioden 1972–1996.

Den metod som tillämpas i diagrammet ovan för att mäta omfl yttning är trubbig men används i brist 
på bättre underlag. Förändringar i åldersfördelningen påverkar resultatet. Det är kurvan över de 
inrikes födda som används för att skatta omfl yttningen inom Sverige. Resultaten 1860–1930 påverkas 
knappast alls av att det inte går att särredovisa de inrikes födda eftersom andelen utrikes födda var 
mycket låg i Sverige under den perioden. År 1900 var andelen 0,7 procent och 1930 1,0 procent.

Förlängs perspektivet bakåt är det tydligt att den långväga omfl yttningen inom 

Sverige har ökat i jämn takt, troligen till skiftet mellan 1960- och 1970-talet. Det 

har naturligtvis varit tillfälliga fl uktuationer som inte framgår av diagrammet 

ovan. Under t.ex. andra världskriget avtog omfl yttningen mellan Sveriges för-

samlingar för att följas av en topp efter krigsslutet3. Det är ett typiskt mönster för 

migrationsrörelserna: bromsas omfl yttningen av någon anledning, t.ex. lågkon-

junktur, kommer därefter en pik. En del av de personer som var förhindrade att 

fl ytta under ”bromsperioden” fl yttar senare.

3 Se sidorna 95–100 i Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolknings-
statistik under 250 år, SCB 1999. 
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Den låga omfl yttningen under 1970- och 1980-talen och den första delen av 1990-

talet jämfört med 1960-talet (se diagram 2.3) medförde inte bara en uppbroms-

ning av den långsiktiga uppåtgående trenden utan också trendbrott med lägre 

omfl yttning och därmed högre andel kvarboende. Det tycks vara så att utveck-

lingen under 1970- och 1980-talen och den första delen av 1990-talet kan ses som 

en tillfällig uppbromsning av den långsiktiga trenden. De tendenser med stigande 

omfl yttning, som observerats sedan 1990-talets mitt, antyder en återgång till den 

utveckling som observerats sedan mitten av 1800-talet. Andelen kvarboende, 

bosatta och födda i samma län, är dock högre 2005 än vad det var vid trendbrottet 

i början på 1970-talet.

Sedan Sverige efter andra världskriget blivit ett invandringsland fi nns det all 

anledning att också inkludera de utrikes födda i resonemangen om rörligheten. 

Då fi nner man att trenden med ökad andel infl yttade som observerats från 1860 

till 1945 har fortsatt under hela efterkrigstiden. Under 20-årsperioden 1985–2005 

har andelen infl yttade, personer födda utanför länet, ökat med 3,2 procentenheter 

till 37,2 av befolkningen. 

Möjligheterna att färdas över längre sträckor har förändrats radikalt vilket 

påverkat migrationen. Fram till mitten av 1800-talet var de enda transportmedlen 

som stod till buds häst med dragfordon, vagn eller släde beroende på väglaget, 

samt segelskutor i kustområdena och insjöarna. År 1856 invigdes den första järn-

vägen i Sverige. Därefter skedde en snabb utbyggnad av järnvägen som nådde sin 

största utbredning före andra världskriget. Bilismens snabba tillväxt och vägnätets 

förbättring under 1900-talet har ytterligare underlättat möjligheterna att färdas 

över långa sträckor. Resor mellan länder och kontinenter har underlättats tack 

vare tätare och billigare fl ygförbindelser. 

Migration över stora avstånd har undan för undan underlättats tack vare bättre 

kommunikationer. De legala hindren för migration mellan länder har verkat i mot-

satt riktning. Det har blivit allt svårare att få tillstånd att bosätta sig i ett attraktivt 

invandrarland. För medborgare från länder utanför EU har det länge bara funnits 

tre möjligheter att få tillstånd att bosätta sig i Sverige – asyl, familjeband (gifter-

mål med en i Sverige bosatta person eller återförening av en splittrad familj) eller 

studier. Att få migrera till Sverige av arbetsmarknadsskäl har bara varit möjligt för 

ett begränsat antal personer från länder utanför EU (före 1994 Norden). 
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Folkökningen i Stockholms län under 1900-talet
Det fi nns sedan länge en föreställning att Stockholms län växer på övriga landets 

bekostnad och att länet har betydligt större infl yttning än utfl yttning. Detta är bara 

delvis sant.

Diagram 2.6: Folkmängden i Stockholms län 1900–2005 
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Källa: Statistikdatabasen, SCB. Uppgifterna före 1968 avser Stockholms stad och dåvarande 
 Stockholms län.

Sedan 1860-talet har folkmängden ökat med mer än en procent per år i länet. 

Under 1940- 1950- och 1960- talen ökade folkmängden mycket snabbt med 0,6 

miljoner till knappt 1,5 miljoner år 1970. 

Fram till 1960-talet var infl yttningen till Stockholms län betydande. Överskottet 

var nästan 100 000 per decennium. Den utvecklingen bröts med gröna vågen på 

1970-talet då fl er fl yttade ut än in. På 1990-talet återgick överskottet till samma 

nivå som det var på 1960-talet. Av tabellerna4 och diagrammet på nästkommande 

sidor framgår att länet attraherade många människor fram till 1960-talet.

 

4 Före 1961 är den inrikes fl yttningsstatistiken summarisk. På församlingsnivå fi nns uppgifter om 
antalet in- och utfl yttade. För övriga regionala indelningar som kan härledas från församlingar 
fi nns bara fl yttningsnetto. Accepterar man att inkludera inomregionala fl yttningar i antalet 
in- och utfl yttade kan man naturligtvis också redovisa antalet fl yttare på aggregat av försam-
lingar. När hålkortsmaskinerna ersattes med datamaskiner runt 1960 blev det möjligt att redovisa 
fl yttningar för t.ex. län och kommuner där inomregionala fl yttningar var exkluderade.
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Tabell 2.2: Befolkningsförändringar i absoluta tal 1921–2000 för Stockholms län

Period Födda Döda Födelse-
överskott

Flyttningsnetto Folkökning Folkmängd
vid slutet

av perioden
Inrikes Utrikes

1921–1930 95 830 81 384 14 446 91 823 –1 611 104 658 767 292

1931–1940 98 926 90 255 8 671 92 163 10 037 110 871 878 163

1941–1950 190 002 97 295 92 707 97 966 32 181 222 854 1 101 017

1951–1960 174 230 107 889 66 341 81 450 22 206 169 997 1 271 014

1961–1970 210 339 129 744 80 595 73 391 53 842 207 828 1 478 015

1971–1980 199 048 144 565 54 483 –40 777 36 537 50 210 1 528 200

1981–1990 207 092 153 755 53 337 19 078 39 680 113 469 1 641 669

1991–2000 227 898 157 773 70 125 70 415 40 155 181 541 1 823 210

Källa: Befolkningsförändringar 1961–1970 (SOS) SCB för perioden 1921–70. Statistikdatabasen, SCB, 
för perioden 1971–2000. 

Anmärkning: Under perioden 1921–70 ingår överföringar till och från registret över obefi ntliga samt 
indelningsändringar i det inrikes fl yttningsnettot.

Relateras infl yttningen till länets befolkning ser man att infl yttningens effekt på 

folkökningen var kraftigare under första halvan av 1900-talet än under den senare 

delen.
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Tabell 2.3: Befolkningsförändringar per 1 000 av folkmängden 1921–2000 
för Stockholms län

Period Födda Döda Födelse- Flyttningsnetto Folkökning

överskott Inrikes Utrikes

1921–1930 13,4 11,4 2,0 12,8 –0,2 14,6

1931–1940 12,0 11,0 1,1 11,2 1,2 13,5

1941–1950 19,2 9,8 9,4 9,9 3,3 22,5

1951–1960 14,7 9,1 5,6 6,9 1,9 14,3

1961–1970 15,3 9,4 5,9 5,3 3,9 15,1

1971–1980 13,2 9,6 3,6 –2,7 2,4 3,3

1981–1990 13,1 9,7 3,4 1,2 2,5 7,2

1991–2000 13,2 9,1 4,0 4,1 2,3 10,5

Källa och anmärkningar: Se föregående tabell.

Diagram 2.7: Genomsnittligt födelseöverskott, inrikes och utrikes fl yttnings-
överskott för 10-årsperioder avseende Stockholms län från 1920-talet till 
1990-talet samt femårsperioden 2001–2005
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Källa och anmärkningar: Se föregående tabell.

Kurvorna i diagrammet ovan utgår från genomsnitten för 10-årsperioder och visar 

alltså inte de årliga variationerna. Detta innebär en kraftig utjämning men ibland, 

t.ex. för prognoser, kan det vara nyttigt att bortse från de årliga variationerna och 

försöka fånga mönster baserade på en lång period. En av kurvorna, det utrikes 

fl yttningsnettot, är ganska stabil med en långsam uppgång som efter millennium-
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skiftet har accentuerats. Det inrikes fl yttningsnettot har varierat kraftigt under de 

senaste årtiondena. Det är rimligt att anta att det inrikes fl yttnettot kommer att 

variera även i framtiden.

Diagram 2.8: Migrationen till och från Stockholms län 1961–2005
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Källa: 1961–66 Folkmängdens förändringar (SOS), 1967 Befolkningsförändringar del 3 (SOS),  
1968–2005 Statistikdatabasen – alla SCB. 

Anmärkning: Uppgifterna avseende 1967 har räknats upp med 12/11 beroende på att 
rapporteringen av fl yttningar endast avsåg elva månader det året.

1960-talets höga infl yttning till länet följdes av ”gröna vågen” med en betydande 

återutfl yttning från länet och en låg infl yttning. De var först när de stora födel-

sekullarna födda i mitten av 1960-talet nådde 20-årsåldern som länet åter hade 

större infl yttning än utfl yttning. Samtidigt, i mitten av 1980-talet, var utfl yttning-

en ovanligt låg. Nästa våg av infl yttare till länet kom på 1990-talet i den ekono-

miska krisens kölvatten. Stockholm drabbades inte lika hårt som andra delar av 

landet. Länet hade konkurrensfördelar: ett rikt utbud av högskoleplatser och en 

expansiv IT-miljö.

Sedan gammalt fi nns en tes att ”infl yttning ger återutfl yttning”. Utfl yttningen 

från Stockholms län till övriga Sverige är en god illustration av tesen. Utfl yttnings-

kurvan liknar infl yttningskurvan med 3–4 års förskjutning.

Den utrikes in- och utfl yttningen har stor betydelse för befolkningsutvecklingen 

i länet. Under arbetskraftsinvandringen på 1960-talet bosatte sig fi nländare och 

sydeuropéer i länet. När konjunkturen vände i början på 1970-talet återvände en 

del av arbetskraftsinvandrarna. Utfl yttningen var under åren 1973 och 1974 större 

än infl yttningen. 
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Sedan mitten av 1980-talet har Sverige tagit emot fl yktingar från utomeuropeiska 

länder men också från det forna Jugoslavien vilket avspeglar sig i migrationen till 

Stockholms län.

Den ökade utvandringen under 1990-talet är i först hand en effekt av den 

ekonomiska krisen men också av globaliseringen. Personer, som hade svårt att få 

jobb i Sverige, sökte sig utomlands. Det blev också vanligare att personer arbetar 

utomlands under en begränsad tid i en annan del av ett internationellt företag. 

Därmed ökar både antalet utfl yttade och återinfl yttade.

Diagram 2.9: Inrikes och utrikes fl yttningsnetto för Stockholms län 1961–2005

-10

-5

0

5

10

15

20

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Tusental

Inrikes 
netto

Utrikes 
netto

År

Källa: Se föregående diagram.

Mönstret med infl yttning och återutfl yttning medför att infl yttningskurvan och 

utfl yttningskurvan ett givet år ofta har motsatt lutning. Samtidigt som infl yttningen 

stiger minskar utfl yttningen. När länet har stor attraktionskraft drar länet inte 

bara till sig infl yttare utan har också större förmåga att behålla sin befolkning. När 

attraktionskraften avtar minskar infl yttningen samtidigt som utfl yttningen ökar. 

Följden blir tvära kast i nettot.

Det är värt att notera att när den inrikes fl yttningen till länet avtagit har infl ytt-

ningen från utlandet ökat. Den utrikes fl yttningen har jämnat ut svackorna i den 

inrikes.
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Tabell 2.4: Inrikes och utrikes fl yttningsnetto under perioden 1961–2004

Period Inrikes fl yttningsnetto Period Utrikes fl yttningsnetto

Positivt Negativt Positivt Negativt

1961–1970 84 896 1961–1971 55 372

1971–1980 40 777 1972–1973 8 167

1981–1987 29 931 1974–2005 156 111

1988–1991 12 163

1992–2001 71 956

2002–2004 11 641

2005 1 223

Samtliga 186 783 64 581 Samtliga 211 483 8 167

Källa: Se diagram 2.8.

Under perioden 1961–2005 har fl yttningsutbytet mot utlandet gett ett större 

 överskott än mot övriga Sverige. 
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Färre infl yttare från andra län
Folkmängden i Stockholms län har under de senaste 20 åren vuxit med ca 150 000 

per decennium. Trots att länet har betydande födelseöverskott fordras en stor 

infl yttning för att nå en sådan hög folkökning. Länets infl yttnings- och födelse-

överskott är ungefär lika stora.

 

Diagram 2.10: Boende i Stockholms län efter födelseort 1972–2005
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Källa: Beräkningar baserade på SCB:s Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Tabell 1.3.2 och tidigare 
utgåvor. För 1972–1975 bygger uppgifterna på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Antalet personer, bosatta i Stockholms län och födda i övriga delar av Sverige, har 

– något förvånande – minskat nästan varje år sedan 1970-talets början. Undan-

tag är åren 1985–86 och 1994–2000 då länet hade en betydande infl yttning från 

övriga Sverige. I slutet av 2004 bodde 470 000 personer födda i övriga Sverige i 

Stockholms län. Det är en minskning med 80 000 sedan 1970-talets början. 

Under samma period har folkmängden i länet ökat med 400 000 personer. In-

födda stockholmare har ökat med nästan 300 000 och invandrarna med 200 000 

personer. 

Det kan synas förvånande att utomlänsfödda blir färre i Stockholms län men 

det fi nns förklaringar. Personer som fl yttade till länet under decennierna i mitten 

av 1900-talet har blivit så gamla att antalet dödsfall är större än infl yttningsöver-

skottet. Ytterligare en förklaring är att bland de personer som fl yttar mellan övriga 

Sverige och länet fi nns en ganska stor andel utrikes födda. Omedvetet räknar man 

inrikes fl yttare som födda i Sverige. Slutligen är nästan hälften dem som fl yttar 

från länet till utlandet födda i Sverige. Ungefär en tredjedel av svenskarna blir 

kvar utomlands. 



Stockholmsmigranterna 35

I ett kommande avsnitt delas de inrikes och utrikes fl yttströmmarna under 

 perioden 1986–2005 i tre kategorier:

– Personer födda i Stockholms län (stockholmare)

– Personer födda i övriga Sverige (utomlänsfödda)

– Personer födda i utlandet (invandrare)

Diagram 2.11: Åldersfördelningen bland utomlänsfödda boende i Stockholms 
län 1994 och 2004
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Diagrammet ovan visar åldersfördelning på utomlänsfödda bosatta i Stockholm 

1994 och 2004. Det är unga ensamstående – men förhållandevis få barnfamiljer 

– som fl yttar till länet. Det gör att antalet barn från övriga Sverige bosatta i Stock-

holms län är få. Variationerna i åldersfördelningen i åldrarna över 30 år avspeglar 

migrationsvågorna till Stockholm men också upp- och nedgångarna i födelsetalen 

i Sverige. Från 1994 till 2004 har utomlänsfödda i åldrarna 30–42 år ökat bero-

ende på den stora infl yttningen i slutet av 1990-talet. Fyrtiotalisterna gör tydliga 

avtryck i åldersfördelningen beroende dels på att årskullarna var stora, dels på att 

infl yttningen till Stockholm var hög under 1960-talet när de var i de fl yttintensiva 

åldrarna. I 1994 års åldersfördelning fi nns en tydlig topp för årskullarna från 

åren runt 1920. Åren efter första världskriget, föddes många barn vilket har givit 

avtryck i den svenska befolkningspyramiden under den följande 80-årsperioden. 

Den stora infl yttningen till länet under 1940-talet, när efterkrigsbarnen var i de 

fl yttintensiva åldrarna, är dock den huvudsakliga förklaringen.
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Diagram 2.12: Åldersfördelningen bland invandrare boende i Stockholms län 
1994 och 2004
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Från 1994 till 2004 har antalet invandrare ökat med 65 000 till ca 350 000. I 

åldrarna under 30 år är förändringarna inte särskilt märkbara. Däremot har 

antalet ökat kraftigt i åldrarna över 30 år. Utvecklingen blir densamma under de 

kommande decennierna – ungefär oförändrat antal bland de yngre och en ökning 

bland medelålders och äldre; även invandrare åldras. Det är möjligt att göra kalky-

ler över det framtida antalet äldre invandrare fördelade på ländergrupper. 
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Diagram 2.13: Åldersfördelningen bland infödda Stockholmare boende i länet 
1994 och 2004
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Observera att tusentalsskalan i detta diagram skiljer sig från de två föregående.

De infödda stockholmarna är unga. Deras medelålder är så låg som 32 år jämfört 

med 51 år för utomlänsfödda och 44 år för invandrarna. Man kan förledas att tro 

att en åldersfördelning med så stor andel barn genererar en kraftig tillväxt. En hel 

del av barnen har emellertid föräldrar födda utanför Stockholm. Det är vanligt att 

de infl yttade lämnar Stockholm när familjen växer. När barnen är i tioårsåldern 

har ca 15 procent lämnat länet tillsammans med sina familjer och när de når 20-

årsåldern har ungefär 25 procent fl yttat från länet. Utfl yttningen av barnfamiljer 

ger därför betydligt färre personer i åldrarna över 20 år än i barnaåldrarna. I 

kapitlet Mälardalen belyses utfl yttningen av barnfamiljer från länet.

I slutet av rapporten görs en framskrivning av antalet stockholmare, utomläns-

bor och invandrare i länet till 2025 baserat på de observerade trenderna.
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Varifrån kommer de utomlänsfödda?
En orts eller ett områdes attraktionskraft har starkt samband med dess storlek, 

men attraktionskraften avtar med avståndet. Man bör därför räkna med att de 

fl esta fl yttare kommer från närområden. Andra centras attraktionskraft är också 

avgörande för hur en orts migrationsfält ser ut. Detta mönster störs av regionala 

förhållanden – områden med avtagande sysselsättning har större utfl yttning än 

områden med expansivt näringsliv. 

Karta 2.3: Andel av de födda i resp. 
län som är bosatta i Stockholms län 
2004

Kartan till vänster visar andelen av 

födda i varje län som var bosatta i 

Stockholm 2004. Av t.ex. gotlänning-

arna var 14,8 procent 2004 bosatta 

i Stockholms län, 66,2 var bosatta 

på Gotland medan 19 procent bodde 

i andra delar av landet. Därutöver 

fi nns ett antal gotlänningar bosatta i 

utlandet, men de ingår inte i procent-

beräkningen.

Stockholms migrationsfält stäm-

mer ganska väl överens med teorin. 

Det är vanligast att personer födda på 

Gotland samt i Uppsala län och Söder-

manlands län fl yttar till Stockholms 

län. Kommunikationerna till och från 

Gotland går nästan till 100 procent via 

Stockholm. Uppsala och Söderman-

lands län är grannar med Stockholms 

län. Det är också vanligt att personer 

födda i Västernorrlands län och Jämt-

lands län har fl yttat till Stockholm. 

Dessa fem län kan man betrakta som 

den inre delen av Stockholms migra-

tionsfält. 

3,0 till 4,9
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Källa: Bearbetningar baserade på Tabeller över Sveriges befolkning 2004, tabell 1.3.2, SCB.



Stockholmsmigranterna 39

Nästa del av migrationsfältet utgörs av Gävleborgs, Västmanlands, Norrbottens 

och Dalarnas län. Här ser man en tydlig antydan till att migrationsfältet är asym-

metriskt – tyngdpunkten är förlagd till norra Sverige. Söder om Stockholm fi nns 

Göteborg och Malmö som är attraktiva infl yttningsorter och därför konkurrenter 

till Stockholm. Norr om Stockholm fi nns inte någon ort med samma attraktions-

kraft som Stockholm. Umeå med universitet och Norrlands Universitetssjukhus 

är ett centrum för norra Norrland. Västerbotten hamnar därför, trots sitt nordliga 

läge, först i den tredje zonen i migrationsfältet. I samma zon fi nns Örebro, Öster-

götlands och Kalmar län. De utgör väst- och sydgräns för det område där stora 

migrationsströmmar går till Stockholm.

Värmlands, Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län är grannar med Västra 

Götalandsregionen respektive Skåne län. Värmlands och Jönköpings största fl ytt-

ström går till Västra Götaland medan Kronobergs och Blekinges största ström går 

till Skåne. 

I Stockholms län bor drygt 60 000 personer från Finland. Hade det varit möjligt 

att också inkludera migrationen från Finland, fördelat på födelseort, hade kartan 

varit mer informativ. Åland och Egentliga Finland, landskapet med Åbo som huvud -

ort, torde också tillhöra en del av Stockholms inre migrationsfält.
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Stockholmarna i Sverige
Under senare delen av 1900-talet blev det vanligare att personer födda i Stock-

holms län fl yttade till andra delar av Sverige. I början på 1970-talet bodde ca 

175 000 stockholmare i andra delar av Sverige. 30 år senare hade antalet ökat med 

drygt 100 000. Att fl er stockholmare bosätter sig utanför länet har fl era förkla-

ringar. Det har blivit vanligare att personer födda i andra delar av landet lämnar 

länet. När de lämnar Stockholm följer deras minderåriga barn, födda i Stockholms 

län, med. 

De förbättrade kommunikationerna i Mälardalen har gjort det möjligt att 

pendla över längre sträckor. Att fl ytta till Södermanlands eller Uppsala län och 

samtidigt behålla jobbet i Stockholms län har blivit vanligare. Denna företeelse 

brukar kallas regionförstoring. Under kapitlet Mälardalen behandlas region-

förstoringen mer ingående.

Kartorna nedan visar i vilka delar av landet stockholmarna var bosatta 2004 

samt hur mönstret har förändrats under perioden 1974–2004.
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Karta 2.4: Andel stockholmare boende i 
andra län 2004

Karta 2.5: Förändring av andelen 
stockholmare boende i andra län, 
länsvis, 1974–2004 (enheter i 
promille)
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Källa: Bearbetningar baserade på Tabeller över 
Sveriges befolkning 2004, tabell 1.3.2, SCB.

Källa: Se tabell B på sidan 262

Kartan till vänster ovan visar hur stor andel av befolkningen i varje län som är 

födda i Stockholms län. Kartan till höger visar hur andelen stockholmare har ökat 

län för län sedan 1970-talets mitt.

Inte oväntat är andelen stockholmare högst i Uppsala och Södermanlands län, 

grannlän till Stockholm, samt på Gotland. Generellt kan man påstå att stock-

holmarnas utfl yttningsfält är Mälardalen, Östersjölänen, Dalarna, södra och 

mellersta Norrland. Sydväst om en tänkt linje från Brömsebro till Årjäng utgör 

stock holmarna en låg andel i befolkningen. Likadant är det i Västerbottens och 

Norrbottens län.

Stockholmarnas utfl yttningsfält har ungefär samma utseende som migrations-

fältet för infl yttarna till Stockholm. Nordligaste Sverige utgör ett undantag. Få 
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stockholmare fl yttar dit. Stockholms infl yttare har kontakter med sina hemorter. 

De banden utnyttjas av personer som lämnar Stockholm. Det är därför ganska 

naturligt att infl yttnings- och utfl yttningsfälten är ganska lika. 

I två län har andelen stockholmare ökat markant – på Gotlands och i Söder-

manlands län. På Gotland har andelen stockholmare ökat från fem till tio procent 

av befolkningen. Från inre delarna av Stockholms län pågår en utfl yttning av 

personer, femtio år och äldre, till skärgårdskommunerna t.ex. Norrtälje. I viss 

mån kan ett sådant mönster iakttas i migrationsströmmen till Gotland. Gotland 

tar också emot relativt fl er stockholmsfamiljer med barn i skolåldern än andra län. 

Det har också blivit relativt vanligare att stockholmare bosätter sig i Dalarnas och 

Jämtlands län.

I Uppsala län har andelen stockholmare bara ökat med två procent. Det kan 

verka förbryllande eftersom pendlings- och fl yttningsströmmen har ökat kraf-

tigt mellan länen. Men Uppsala län har – tillsammans med Hallands län – varit 

det mest expansiva länet sedan 1970-talets mitt med en folkökning på drygt 30 

procent. Befolkningen i Uppsala län har ökat från 228 700 personer år 1974 till 

302 600 år 2004. Basen för procentberäkningen är således betydligt större 2004 

än 1974. Antalet stockholmare i Uppsala län har ökat med – i absoluta tal – cirka 

15 000 från 25 000 till 40 000 vilket är en ökning med mer än 50 procent. Kartan 

till höger på förgående sida ger inte en rättvisande bild av den betydande utfl ytt-

ningen av stockholmare till Uppsala län under senare delen av 1900-talet. 

Hur korrekta är uppgifterna för de andra länen? De fl esta av Sveriges län har 

haft en folkökning eller folkminskning med mindre än 10 procent under 30-års-

perioden. Förutom Uppsala och Hallands län är det bara Stockholms och Skåne 

län som har ökat med mer än 10 procent. Västernorrlands län har haft den största 

minskningen, med 9 procent. I Skåne och Halland är stockholmarna så få att det 

inte har så stor betydelse att basen för procentberäkningarna ändras. Med undan-

tag för Uppsala län ger den högra kartan på föregående sida därför en fullgod bild 

av hur stockholmarnas migrationsmönster ändrats under de senaste 30 åren.
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Konjunktur
Många anser att fl yttningar och konjunkturförloppet har ett samband. Det är dock 

omtvistat hur sambanden ser ut, framförallt vid lågkonjunktur. Följande diagram 

visar konjunkturförloppet i Sverige från mitten av 1970-talet. Några tidsserier från 

arbetsmarknadsstatistiken och nationalräkenskaperna är utgångspunkten.

Diagram 2.14: Antal år i arbetslöshet 1976–2004 för befolkningen i åldern 
16–64 år – hela riket
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Källa: Bearbetningar baserade på SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) publicerad i SCB:s databaser.

Observera att detta och de två följande diagrammen har samma höjdskala, 15 år, för jämförbar-
hetens skull.

En god indikator på utvecklingen av konjunkturen anses antalet arbetslösa vara. 

Av diagrammet ovan framgår att arbetslösheten låg på en mycket låg nivå fram 

till 1990, som var ett extremt högkonjunkturår enligt arbetsmarknadsstatistiken. 

Måttet5 som redovisas är något annorlunda än vad som är brukligt. I samband 

med den ekonomiska krisen under början av 1990-talet försvann ca 550 000 

5 Som regel brukar man redovisa arbetslösa som en procentsats där de arbetslösa relateras till 
dem som står till arbetsmarknadens förfogande (=personer i arbete och arbetssökande). I långa 
tidsserier kan ett sådant mått bli missvisande beroende på att andelen av befolkningen som står 
till arbetsmarknadens förfogande varierar över tiden vilket har skett i Sverige. Istället redovisas 
här befolkningen i åldrarna 16–64 år i tre grupper: i arbete, arbetssökande och ej i arbete inom 
varje kön. Det mått som redovisas är antalet år i arbetslöshet respektive i förvärvsarbete samt ej 
i arbetskraften. Måttet beräknas på samma sätt som det summerade fruktsamhetstalet. Måttet 
tolkas som det antal år som en person i 16 års ålder respektive år (1976–2004) skulle vara arbetslös 
(i förvärvsarbete/ej i arbete) t.o.m. 64 års ålder om periodens åldersspecifi ka frekvenser blir 
 bestående. 
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jobb och arbetsmarknaden ändrades radikalt. Från 1990 till 1993 femdubblades 

arbetslösheten för män och ökade mycket kraftigt också för kvinnorna. Därefter 

tycks det vara så att arbetslöshetens lägstanivåer är högre än toppnivåerna före 

krisen. Det som tidigare var oroväckande hög arbetslöshet är numera ett bra 

arbets marknadsläge.

Diagram 2.15: Antal år i förvärvsarbete för befolkningen i åldern 16–64 år 
– hela riket 1976–2004
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Källa: Bearbetningar baserade på SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) publicerad i SCB:s databaser.

Observera att höjdskalan är kapad.

Under 1970- och 1980-talen låg männens förvärvsfrekvens på en jämn och hög 

nivå medan kvinnornas ökade år för år. De båda kurvorna hade närmat sig 

varandra vid högkonjunkturåret 1990. Sedan inträffade ett skifte på den svenska 

arbetsmarknaden. Männens summerade förvärvsfrekvenser föll med 15 procent 

och kvinnornas med 12 procent på tre år och då hade kvinnorna nått den lägsta 

nivån. Återhämtningen gick långsamt. År 2001, som var ett bra år, hade bara två 

av de sex år som männen förlorade i början på 1990-talet hämtats in. 
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Diagram 2.16: Antal år utanför arbetsmarknaden (ej i arbetskraften) för 
 befolkningen i åldern 16–64 år – hela riket 1976–2004
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Källa: Bearbetningar baserade på SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) publicerad i SCB:s databaser.

Efter den ekonomiska krisen i början på 1990-talet befi nner sig betydligt fl er utan-

för arbetsmarknaden än på 1980-talet. Under en längre tid är en individ beroende 

av transföreningar som studiemedel, socialbidrag, sjukpenning, ersättning från 

A-kassa, förtidspension eller bidrag från anhöriga för sin försörjning. 

Konkurrensen på arbetsmarknaden har blivit mycket hårdare efter krisen. 

Det drabbar de personer som ännu inte fått fotfäste där, det vill säga unga och 

ny invandrade.
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Diagram 2.17: Årliga förändringar av bruttonationalprodukten i fasta priser 
1951–2005
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Källa: Nationalräkenskaperna, SCB.

Nationalräkenskaperna (NR) beskriver landets ekonomiska aktiviteter och ut-

veckling. Underlaget är insamlad statistik men kan också baseras på skattningar 

utifrån osäkra källor. Revideringar av statistiken förekommer därför då och då.

Enligt NR var tillväxten mycket hög under större delen av 1960-talet. Under 

1970-talet avtog tillväxten för att nå en tillfällig bottennivå åren omkring 1980. 

Under resten av 1980-talet var tillväxten tämligen god men redan 1990 var den så 

låg som en procent. Enligt arbetsmarknadsstatistiken kunde 1990 bedömas som 

högkonjunkturår men NR ger alltså en annan bild. De följande två åren minskade 

BNP med en procent per år för att sedan öka med en procent för både 1993 och 

1994. Därefter har tillväxten varit tämligen god.

Finns det något samband mellan fl yttningar å ena sidan och utvecklingen av 

arbetslöshet och förändring av BNP å den andra sidan? Det är svårt att se något 

samband mellan antalet fl yttningar och nivån på arbetslöshet. Däremot tycks det 

fi nnas ett visst samband mellan BNP-utvecklingen och antalet fl yttningar. Vid god 

tillväxt är den inrikes omfl yttningen något mer omfattande.
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Detta och följande avsnitt använder sig av ett specialuttag över migrations-

rörelserna avseende perioden 1986–2005. Den vanliga migrationsstatistiken 

har kompletterats med uppgifter om utbildningsnivå, familjeförhållande, 

förvärvsarbete året före och efter fl yttningen, näringsgren och sektor året före 

och efter fl yttningen, födelselän (i begränsad omfattning) och födelseland 

(13 grupper). Migrationsstatistiken har bearbetats. När en person har fl yttat 

två eller fl era gånger under året har dessa fl yttningar sammanförts till en. 

Bosättningen vid årets början anger varifrån fl yttningen skett och bosättningen 

vid årets slut vart fl yttningen skett. Motivet till dessa förenklingar är att de 

uppgifter som har breddat fl yttningsstatistiken inte fi nns för olika tidpunkter 

under året. Uppgifter om utbildning, förvärvsarbete, näringsgren och sektor 

föreligger endast en gång per år, i anslutning till årsskiftet. Detaljerad information 

om metoden fi nns i bilagan Underlag och metod. 
Med denna metod blir den svenska migrationsstatistiken jämförbar med 

statistik från ett stort antal länder. I många välutvecklade länder – t.ex. USA, 

Storbritannien, Frankrike – saknas heltäckande befolkningsregister som kan 

användas för att framställa migrationsstatistik. I sådana länder är istället 

folkräkningarna källan för migrationsstatistiken. I frågeformuläret vid folk-

räkningarna ställs bl.a. frågor om var personen bodde för ett år sedan och/eller 

fem år sedan. Migrationsstatistik baserad på ”ettårsfrågan” är jämförbar med 

statistiken den statistik som här redovisas med ett undantag – uppgifter om 

emigration. Vid folkräkningar redovisas inte emigrationen eftersom personer som 

utvandrat inte längre fi nns i landet.

Läsanvisningar

I detta kapitel och de kommande kapitlen redovisas alltid migrationen sedd ur 

Stockholms läns synvinkel. 

För de mesta redovisas migrationen mellan Stockholms län och övriga Sverige. 

Den i föregående avsnitt använda indelningen av befolkningen i tre grupper – 

födda i Stockholms län (”stockholmare”), födda i övriga landet (”utomläns födda”) 

och födda utomlands (invandrare) – används även i fortsättningen. I bilagorna 

Defi nitioner och Underlag och metod fi nns ytterligare information.

Flyttningar till och från 
Stockholms län 1986–2005
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Omfl yttningen bland inrikes och utrikes födda

Diagram 3.1: Födda i Sverige, infl yttade till och utfl yttade från Stockholms 
län 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Observera att det är olika skalor på detta och nästa diagram.

Av diagrammet ovan framgår att bland personer födda i Sverige varierar benägen-

heten att fl ytta till och från Stockholms län mellan åren. Mellan 1994 och 1998 

ökade infl yttningen för att sedan avta. Åren 2004–2005 vände utvecklingen 

åter uppåt. Utfl yttningen från Stockholms län till övriga län kan ses som en följd 

av tidigare infl yttning. Utvandringen och återinvandringen av personer födda 

i Sverige hade ett odramatiskt förlopp – förändringarna mellan åren var små. 

Flyttningsrörelsen gav ett positivt netto på drygt 1 000 per år mot övriga län och 

ett negativt netto på knappt 2 000 per år mot utlandet. Under 20-årsperioden 

1986–2005 hade länet ett negativt netto på drygt 10 000 inrikes födda.
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Diagram 3.2: Födda utomlands, infl yttade till och utfl yttade från Stockholms 
län 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Observera att skalan i detta diagram skiljer 
sig från det föregående.

Som förväntat kommer de fl esta utrikes födda till länet från utlandet, ca 12 000–

13 000 per år, men ungefär 4 000 per år kommer dessutom från övriga Sverige. 

Det innebär att 4 av 10 som fl yttar till Stockholms län är födda utomlands. 

Den inrikes infl yttningen och utfl yttningen av de utrikes födda förändras över 

tiden enligt samma mönster som bland personer födda i Sverige. Fler fl yttade 

till länet fram till 1997–1998. Åren därefter minskade infl yttningen något. 

Återutfl yttningen av utrikes födda har ökat något vilket är naturligt eftersom 

antalet utrikes födda som bor i Stockholms län ökar med ca 5 000 per år.

Det årliga fl yttningsnettot bland utrikes födda är ca 9 000 per år. 

Följande tabell visar årliga genomsnittsvärden för Stockholms län.
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Tabell 3.1: In- och utfl yttade, i tusental, fördelade på födda i Sverige och 
födda utomlands – genomsnitt för åren 1986–2005

Infl yttade Utfl yttade Netto

Födda i Sverige

Inrikes 22,7 21,4 1,2

Utrikes 2,4 4,2 –1,8

Summa 25,1 25,6 –0,6

Födda utomlands

Inrikes 4,2 2,9 1,3

Utrikes 12,5 5,1 7,4

Summa 16,7 8,0 8,7

Samtliga 41,8 33,7 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Födelselän 
En person i Sverige fl yttar i genomsnitt 10 gånger under sitt liv varav 1–2 gånger 

över en länsgräns. Två tredjedelar av befolkningen bor kvar i det län de är födda. 

Detta kan synas motsägelsefullt, men förklaringen torde vara att majoriteten av 

befolkningen endast fl yttar korta sträckor och att en minoritet gör fl era långväga 

fl yttningar. Den som väl har fl yttat långt en gång i livet tycks vara mer beredd att 

bryta upp och fl ytta igen över längre sträckor. Detta styrks av att en stor andel av 

de personer som fl yttat till Stockholms län lämnar länet efter några år.

Det är ganska troligt att de som fl yttar till Stockholm län redan tidigare har 

erfarenhet av en eller fl era långväga fl yttningar. Man kan räkna med att dessa 

infl yttare har stor benägenhet att fl ytta vidare. För att undersöka om hypotesen 

har förankring i verkligheten behövs ett longitudinellt underlag. Ett sådant fi nns 

tyvärr inte, utan bara perioddata. I fi guren nedan är fl yttströmmen från övriga 

Sverige delad på fyra grupper:

1. Personer som gör sin första långväga fl ytt – skattat med att utfl yttningslän och 

födelselän överensstämmer.

2. Personer som tidigare har gjort minst en inrikes långväga fl yttning – skattat med 

att utfl yttningslän och födelselän avviker. 

3. Specialfallet återfl yttare till Stockholms län d.v.s. personer som är födda i länet 

och fl yttar till Stockholms län.

4. Personer som efter invandringen bosatt sig i andra län och därefter fl yttat vidare 

till Stockholms län – skattat med uppgift om födelseland.
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Diagram 3.3: Infl yttade från Sverige till Stockholms län efter tidigare 
 långväga fl yttningar 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Var femte person som fl yttar från övriga Sverige till länet är född i Stockholm 

län. Trenden är stigande. Efter millennieskiftet är nästan var fjärde infl yttare 

åter fl yttare. Antalet stockholmare som bor i andra län ökar och därmed också 

underlaget för återfl yttning.

Bara drygt en tredjedel av infl yttarna till länet gör sin första långväga fl ytt när 

de fl yttar till Stockholms län. Sex av tio infl yttade har erfarenhet av en tidigare 

långväga fl ytt. Av detta kan man sluta sig till att de är fl exibla och antagligen inte 

kommer att vara så trogna Stockholm. Dyker det upp tilltalande alternativ är de 

beredda att fl ytta vidare.

I kapitlen Mälardalen och Kommuntyper redovisas de regionala skillnaderna 

vad gäller vidarefl yttning och återfl yttning.
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Diagram 3.4: Utfl yttade från Stockholms län till övriga Sverige efter tidigare 
långväga fl yttningar 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Som framgår av diagram 2.10 blir antalet stockholmare, som är födda i länet, fl er 

för varje år. Därför är det naturligt att utfl yttningen av stockholmare, kurvan för 

den första långväga fl ytten i diagrammet ovan, också ökar över tiden. Svängning-

arna är kraftigare än i de övriga tidsserierna. Återfl yttare och vidarefl yttare är ofta 

familjer med medföljande barn födda i Stockholm. När dessa barn blir fl er ger de 

ett tillskott i kurvan för första långväga fl ytt.
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Diagram 3.5: Infl yttade till Stockholms län från utlandet fördelade på utrikes 
födda, stockholmare och födda i andra län 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Infl yttningen till länet från utlandet domineras helt naturligt att personer födda 

utomlands. Efter millennieskiftet uppgår antalet till ca 14 000 per år. Anmärk-

ningsvärt är att det är så liten skillnad i antalet återfl yttade stockholmare och 

födda i andra län mot bakgrund av att det är dubbelt så många stockholmare som 

födda i andra län som emigrerar från länet (se nästa diagram). En del personer 

födda i andra län bosätter sig i således i Stockholms län när de återvänder till 

Sverige i stället för på den ort varifrån de emigrerade.
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Diagram 3.6: Utfl yttade från Stockholms län till utlandet fördelade på utrikes 
födda, stockholmare och födda i andra län 1986–2005

0

1

2

3

4

5

6

7

Tusental

År

Utrikes födda

Stockholmare

Utomlänsfödda

1985 1990 1995 2000 2005

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Den höga utfl yttningen av utrikes födda 1986–1987 är en effekt av folkbokförings-

kontrollen i samband med 1985 års folk- och bostadsräkning. Kontroll av folkbok-

föringen och problem med kvaliteten i statistiken beskrivs i bilagan Kvalitet. 
Enligt statistiken för 1985–2005 har utvandringen av utrikes födda ökat i 

ungefär samma takt som antalet utrikes födda 1985–2005, d.v.s. med ca 60 

procent. Utvandringen av utrikes födda underskattas, men med hur mycket är 

omöjligt att ange.

Ungefär en tredjedel av emigranterna från Stockholms län är infödda stockhol-

mare. Emigrationen av stockholmare samvarierar med tillgången på arbete. När 

efterfrågan på arbetskraft minskar och arbetslösheten ökar tilltar utvandringen. 

När arbetslösheten avtar och sysselsättningen ökar minskar utvandringen. Under 

avsnittet Strukturella skillnader mellan Stockholm och övriga landet redogörs för 

hur sysselsättning och arbetslöshet utvecklats i Stockholms län och övriga landet. 
Nedanstående tabell sammanfattar resultatet av fl yttningsrörelserna till och 

från länet under perioden 1986–2005. Det genomsnittliga fl yttningsöverskottet 

för länet är 8 000 per år. Nettot kan fördelas enligt följande 

– 7 000 per år för personer födda i Stockhoms län

+ 6 000 per år för personer födda i övriga Sverige

+ 9 000 per år för personer födda utomlands

Summa + 8 000 per år
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Tabell 3.2: In och utfl yttade, i tusental, fördelade på födda i andra län, 
 stockholmare och utrikes födda – genomsnitt för 1986–2005

Infl yttade Utfl yttade Netto

Födda i Sverige

i Stockholms län

Inrikes 5,6 10,8 –5,2

Utrikes 1,4 2,9 –1,5

Summa 7,0 13,7 –6,7

i övriga Sverige

Inrikes 17,1 10,7 6,4

Utrikes 1,0 1,3 –0,3

Summa 18,1 12,0 6,1

Födda utomlands

Inrikes 4,2 2,9 1,3

Utrikes 12,5 5,1 7,4

Summa 16,7 8,0 8,7

Samtliga 41,8 33,7 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister .

Stockholmarna bor kvar – utomlänsfödda fl yttar vidare
Ett starkt motiv till att dela in befolkningen i Stockholms län i tre grupper har varit 

antagandet att den första långväga fl ytten kräver mer övervägande än efterföljande 

långväga fl yttningar. För att en individ ska bryta upp från sin hembygd, i detta 

fall Stockholms län, måste den nya bostadsorten ha fördelar som kompenserar 

uppoffringarna för fl ytten och saknaden av hemorten. Men en individ, som redan 

gjort en långväga fl ytt, kan förmodas vara mindre bunden till sin bostadsort och en 

tredje (fjärde etc.) bostadsort behöver bara ha marginella fördelar för att kompen-

sera uppoffringarna av ytterligare en fl yttning. Detta betyder att personer födda 

i Stockholms län kan förmodas ha låg benägenhet att fl ytta från länet medan de 

infl yttande har en hög.

Diagrammen nedan visar den ålders- och könsspecifi ka utfl yttningsrisken6 för 

personer födda i Stockholms län, för personer födda i övriga landet och för perso-

ner födda utomlands. Statistiken är könsuppdelad och här redovisas av utrymmes-

skäl endast kvinnornas migration. Männens migration, som är något annorlunda, 

kommenteras endast i texten.

6 Med ”risk” avses ordets användning inom demografi n, d.v.s. ett kalkylerat mått.
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Diagram 3.7: Utfl yttade – till övriga Sverige och utlandet – kvinnor födda 
i Stockholms län efter ålder per 1 000 kvinnor födda och bosatta i 
 Stockholms län
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Frekvenserna ovan är beräknade som treåriga, över åldern, glidande medeltal.

Åldersmönster och förändringar över tiden är desamma för män och kvinnor 

födda i Stockholms län. I åldrarna 16–26 år har dock kvinnorna upp till 50 procent 

högre utfl yttningsrisk än männen. I åldrarna över 30 år är kvinnornas utfl ytt-

ningsbenägenhet som regel lägre än männens. Männen har ett tydligare lokalt 

maximum när pensionsåldern inträffar än kvinnorna. För männen har det lokala 

maximivärdet ändrats från 65-årsåldern till 60-årsåldern.

Runt 1990 var utfl yttningen av barnfamiljer speciellt stor vilket tydligt framgår 

av diagrammet ovan och också under avsnittet Familjetyp. I ungdomsåren, mellan 

20 och 30 år, har kvinnornas utfl yttning mer än fördubblats från 1990 till 2005. 

Tablån nedan visar att trots att utfl yttningen har ökat bland personer födda i 

Stockholm är benägenheten bland stockholmare att fl ytta från länet ca 30 procent 

lägre än för hela befolkningen i länet. 
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Tabell 3.3: Benägenheten att fl ytta från Stockholms län år 2005 för 
 stock holmare, födda i övriga Sverige och utrikes födda. Indextal 
 (Utfl yttningen för hela befolkningen i länet år 2005 =100)

Män Kvinnor

Samtliga Över 15 år Samtliga Över 15 år

Födda i Stockholm 67,2 62,9 71,3 68,0

Födda i övriga Sverige 160,6 156,3 151,0 146,6

Födda i utlandet 142,8 136,6 121,4 114,4

Samtliga 100,2 100,5 99,8 99,5

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Metod: Indirekt standardisering.

Anmärkning: Födda utanför Stockholms län har extremt höga frekvenser i förskole- och skolåldern. 
Det är därför intressant att visa indextalen för åldrarna över 15 år. Bilden blir densamma men med 
något lägre, 4–7 enheter.

Diagram 3.8: Utfl yttade – till övriga Sverige och utlandet – kvinnor födda 
i övriga Sverige efter ålder per 1 000 kvinnor födda i övriga Sverige och 
bosatta i Stockholms län
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Frekvenserna ovan är beräknade som treåriga glidande medeltal.

Födda i övriga Sverige är den rörligaste gruppen bland dem som bor i Stockholms 

län. Deras benägenhet att fl ytta från länet var ca 50 procent högre år 2005 än för 

hela befolkningen. I åldrarna 20–30 år ökade benägenheten att fl ytta från länet 
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med omkring 50 procent från 1990 till 2000 för att sedan ligga kvar på den nivån. 

Åldersmönster och förändringar över tiden är desamma för män som för kvinnor.

Diagram 3.9: Utfl yttade – till övriga Sverige och utlandet – kvinnor födda 
utomlands efter ålder per 1 000 kvinnor födda utomlands och bosatta i 
Stockholms län
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Frekvenserna ovan är beräknade som treåriga glidande medeltal.

Åldersmönstret bland utrikes födda som fl yttar från länet är specifi kt. Utfl yttning-

en bland barn ligger på samma nivå som bland födda i andra län. Detta innebär att 

det är lika vanligt att barnfamiljer från utlandet som barnfamiljer från övriga Sve-

rige lämnar Stockholms län. Sedan skiljer sig mönstren. I de typiska fl yttåldrarna, 

18–28 år, är utfl yttningen låg men högre än bland utomlänsfödda. I åldrarna över 

35 år har de utrikes födda högre benägenhet att fl ytta från Stockholm än födda i 

andra län. Den generellt avtagande fl yttrisken med stigande ålder brukar förklaras 

med att individer bygger upp lokala nätverk på bostadsorten vilka blir värdefullare 

ju längre tid man bor där. För utrikes födda tycks de lokala nätverken ha mindre 

betydelse samtidigt som nya bostadsorter både inom och utom landet kan vara 

mer tilltalande alternativ.
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Diagram 3.10: Utfl yttade 2005 – till övriga Sverige och utlandet – födda utom-
lands efter ålder per 1 000 födda utomlands och bosatta i Stockholms län
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Frekvenserna ovan är beräknade som treåriga glidande medeltal.

Det är vanligare att kvinnor från utlandet bildar familj med svenska män än tvärt-

om. En del av skillnaden mellan kvinnors och mäns benägenhet att fl ytta från 

länet kan bero på det selektiva mönstret i familjebildning. När man bildat familj 

får man ett starkare nätverk på bostadsorten och det är sannolikt att man blir 

 mindre benägen att fl ytta.

Statistiken stödjer hypotesen. Stockholmarna bor kvar i länet. Av de infl yttade 

från övriga landet fl yttar två av tre vidare. De utrikes födda är också rörliga men 

inte i samma omfattning som födda i andra län. 

När man gör befolkningsprognoser borde resultatet bli säkrare när det gäller  

utfl yttningarna om man delar befolkningen i tre ganska homogena grupper än 

om man arbetar med en heterogen grupp. Stockholmarna är den största och 

den växande gruppen i länet med låg utfl yttningsrisk. Födda i andra län har hög 

utfl yttningsrisk men är en tämligen liten grupp med konstant befolkningstal. De 

utrikes födda har en tämligen hög utfl yttningsrisk som hittills varit ganska stabil. 

Gruppen växer med 7 000 per år. 

Med tre befolkningsgrupper kan prognos och utfall lättare jämföras. Ett viktigt 

inslag i analysen inför en ny prognos är att gå igenom äldre prognoser och jämföra 

antaganden med utfall. Arbetar man då med homogena befolkningsgrupper är det 

lättare att bestämma antaganden. Det är också lättare att analysera avvikelserna 

mellan antaganden och utfall. Genom sådana analyser bygger prognosmakare upp 
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en kunskapsbank som kan användas när modeller och antaganden ska revideras.

Med stöd av tidsserierna avseende in- och utfl yttade 1986–2005 presenteras en 

framskrivning av länets befolkning till 2025 i ett senare kapitel.

Uppsala, Skåne, Södermanland och Västra Götaland är 
attraktiva bosättningslän
De största fl yttströmmarna från Stockholms län går till de närbelägna länen 

Uppsala och Södermanland samt till de folkrika länen Skåne och Västra Götaland. 

Sedan länge har det funnits starka band mellan Dalarna och Stockholmsområdet 

vilket också framgår i diagrammet nedan. Därefter kommer tre län som ligger i 

nästa ring runt Stockholms län – Östergötland, Gävleborg och Västmanland. 
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Diagram 3.11: Utfl yttade från Stockholms län till övriga län fördelade 
på stockholmare, återfl yttare, vidarefl yttare, inrikes och utrikes födda 
–  genomsnitt för 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

De närbelägna länen tar emot en stor andel stockholmare och vidarefl yttare 

medan  de avlägsna länen har en större andel återfl yttare. Enligt fl era migra-

tionsstudier är etablerade nätverk värdefulla vid fl yttning över större avstånd. 
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 Intressant att notera är att utfl yttningen till Mälardalslänet Örebro ligger på 

samma nivå som de mer avlägsna länen Västernorrland och Kalmar.

Födelseland med uppdelning på ländergrupper
Migrationen från övriga Sverige av utrikes födda kan ses som en funktion av 

invandringen till Sverige. I början av 1980-talet var invandringen låg – ca 30 000 

per år. Till följd av oron i världen ökade invandringen därefter till mellan 40 000 

och 50 000 per år. En ny migrationsström kom från Asien. År 1985 fanns det 

knappt 60 000 personer från Asien7 i Sverige. Tjugo år senare var antalet 285 000 

– nästan femdubblat. Antalet invandrare från Afrika har också i det närmaste fem-

dubblats under perioden men är antalsmässigt inte så stort – ca 70 000 år 2005. 

Antalet invandrare från Sydamerika har fördubblats till 57 000.

Från år 1985 till 1994 praktiserades ”Hela Sverige”-strategin vid fl yktingmot-

tagningen. De nyanlända invandrarna spreds ut över hela landet. År 1994 började 

strategin ”urvattnas” genom att nyanlända fl yktingar fi ck ”ebo-bidrag” (eget 

boende) och rätt att själva välja bostadsort under förutsättning att de kunde ordna 

en bostad på egen hand. Det ledde till att 60–70 procent av de nyanlända ordnade 

bostad genom släkt och vänner, ofta i storstadsområdena8. 

Som framgått tidigare i detta kapitel fl yttar drygt 4 000 utrikes födda årligen 

från övriga Sverige till Stockholms län. Från länet fl yttar knappt 3 000 utrikes 

födda per år till andra delar av Sverige. Sifforna är genomsnitt för perioden 

1986–2005. Bakom dessa siffror döljer sig migrationsströmmar av individer från 

150–200 länder. Det är ogörligt att analysera strömmarna för varje födelseland 

och i diagrammet nedan har länderna delats in i elva grupper. Ett land, Finland 

som svarar för en femtedel av de utrikes födda i Stockholms län, redovisas för 

sig. Av benämningarna på grupperna framgår vilka länder som tillhör respektive 

grupp. I Bilaga 4 Underlag och metod (se sid 242) defi nieras varje grupp. 

7 Sedan Turkiet fått status som ett kandidatland räknas Turkiet som en del av Europa.
8 Befolkningens rörlighet ur ett etniskt perspektiv, Roger Andersson. Publicerad i Vi fl ytt nu 

–  Rapport från Vadstena forum 2000.
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Diagram 3.12: Infl yttade och utfl yttade utrikes födda från/till övriga Sverige 
– genomsnitt för 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Två övriggrupper (Övriga Europa och Övriga världen) har så liten in- och utfl yttning  
till länet att de knappt hade varit synliga i diagrammet ovan. De har därför uteslutits.

Migrationsmönstret varierar mellan grupperna. Invandrarna från Asien och 

Afrika fl yttar till Stockholms län i mycket större omfattning än från länet. Ungefär 

samma mönster observeras också för personer från Sydamerika. Det motsatta för-

hållandet gäller för nordbor och invandrare från övriga EU15-länder. För invand-

rare från närbelägna länder är strömmen från Stockholm till övriga landet något 

större än i motsatta riktningen. 

Invandrare från avlägsna världsdelar har ett annorlunda migrationsmönster än 

de från europiska länder. Invandrarna från Norden och EU15-länderna kommer 

som regel till Sverige med anledning av arbete eller familjebildning med en svensk. 
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Invandrarna från Afrika, Asien eller Sydamerika kommer till Sverige antingen som 

asylsökande eller genom familjeanknytning till någon tidigare invandrare. Många 

asylsökande som fått tillstånd att bosätta sig i Sverige har via Integrationsverket 

(tidigare Statens invandrarverk) fått bostad och introduktion i en kommun utan-

för Stockholms län. Efter introduktionstiden har många föredragit att bosätta sig i 

Stockholms län där de kanske har vänner och bekanta från sitt hemland. 

Diagram 3.13: Infl yttning från övriga Sverige av personer födda i Asien  
(utom OSS-länderna), Afrika, Sydamerika, Finland och EU15-länderna 
(utom Norden) 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Diagrammet visar de fem största ländergruppernas infl yttning.

Som en följd av ökad invandring till Sverige och ”Hela Sverige”-strategin fyrdubb-

lades infl yttningen av asiaterna från övriga Sverige under en 10-årsperiod från 

1986. Sedan 1991 fl yttar 1 500–2 000 asiater årligen till länet från övriga Sverige. 

Infl yttningen från övriga Sverige av afrikaner femdubblades under samma period. 

Sedan 1990-talets början har 600–800 afrikaner fl yttat till länet från övriga 

Sverige. Utfl yttningen från länet till övriga Sverige har ökat i en jämn takt. Efter 

millennieskiftet har därför fl yttningsnettot blivit mindre. För t.ex. asiaterna har 

1990-talets netto på ca 1 200 per år gått ner till 700 per år. 

Både infl yttning och utfl yttning av personer från Finland har minskat. Den kraf-

tiga ekonomiska tillväxten i Finland har medfört att migrationen till Sverige har 

avtagit och därmed också av unga nyanlända fi nländare som är benägna att fl ytta 

vidare inom Sverige. 
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I kapitlet Utrikes fl yttningar fi nns ett kort avsnitt där inrikes och utrikes 

 fl yttningar av utrikes födda sammanförs. 

Familjetyp
Migranternas familjeförhållanden är specifi ka eftersom fl ertalet är i åldrarna 

20–30 år. Många är i singelstadiet av livscykeln d.v.s. de har fl yttat från föräldra-

hemmet men ännu inte bildat familj. Metoden för härledning framgår av bilagan 

Underlag och metod. I korthet innebär den att personer som fl yttar samtidigt och 

har gemensam utfl yttnings- och infl yttningsadress anses utgöra en familj. 

Familjer som fl yttar i två omgångar redovisas som två familjer. Det gör att de 

ensamstående kan överskattas och de sammanboende underskattas. Metoden kan 

inte tillämpas fullt ut för utrikes fl yttningar och ger därför sämre resultat för den 

gruppen.

Ensamstående fl yttar till Stockholm och barnfamiljer 
från länet
Ungefär sju av tio infl yttade från andra län är ensamstående. En av tio är samman-

boende utan barn. Gruppen sammanboende med barn är något större och 

 gruppen ensamstående med barn något mindre.
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Diagram 3.14: Infl yttade till Stockholms län från övriga Sverige efter 
familjeförhållanden 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Diagrammet visar de infl yttade 
individerna efter familjeförhållanden – inte antalet infl yttade familjer

De som fl yttar från Stockholms län till övriga landet, varav många är återfl yttare, 

är äldre än infl yttarna och deras familjeförhållanden är därför annorlunda. Inte 

oväntat är andelen sammanboende större, framförallt de med barn. Flertalet av de 

utfl yttade är dock ensamstående utan barn – drygt varannan.

 



Stockholmsmigranterna 67

Diagram 3.15: Utfl yttade från Stockholms län till övriga Sverige efter 
familjeförhållanden 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Diagrammet visar de utfl yttade 
individerna efter familjeförhållanden – inte antalet utfl yttade familjer

Åren runt 1990, då tillgången på arbete i Sverige var ovanligt god, fl yttade många 

barnfamiljer, sammanboende med barn i diagrammet ovan, från Stockholms län. 

Under samma period rådde en babyboom i Sverige och det fanns fl er familjer med 

småbarn än tidigare. I Stockholms län fanns 2005 lika många barnfamiljer som 

runt 1990 men utfl yttningen har inte nått samma nivå som tidigare. Tillgången på 

arbete var sämre 2005 än 1990 samtidigt som småbarnsföräldrarna nu är bättre 

utbildade och följaktligen har krav på en anställning som är anpassad till kompe-

tensen. Det fi nns inte så många arbetsmarknader utanför Stockholms län som är 

expansiva och har ett brett utbud arbetstillfällen.

Åren omkring 1990 fl yttade barnfamiljerna till länen närmast Stockholm, fram-

förallt till Södermanlands och Uppsala län men också till Västmanlands län. Ut-

fl yttningen gick till alla län som ligger inom Stockholms migrationsfält, men också 

Skåne var populärt. Efter millennieskiftet ligger fl yttströmmen av barnfamiljer 

till Södermanlands och Uppsala län på samma nivå som runt 1990 medan den är 

obetydlig till mer avlägsna län. I kapitlet Mälardalen fi nns mer om barnfamiljer-

nas migration.
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Diagram 3.16: Flyttningsnettot för Stockholms län mot övriga Sverige 
efter de fl yttandes familjeförhållanden 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Diagrammet ovan visar de fl yttande individerna efter familjeförhållanden, 
inte antalet familjer.

Infl ödet av ensamstående till Stockholms län är större än utfl ödet. Utfl ödet av 

barnfamiljer från länet är periodvis större än infl ödet. Perioden i mitten på 1990-

talet var extrem med stora omställningar, både inom den privata och offentliga 

sektorn. Det kan vara förklaringen till den låga utfl yttningen av barnfamiljer under 

den perioden.

Flyttningar Stockholm – utlandet
Under perioden 1986–2005 har ca 300 000 immigranter registrerats som 

infl yttare  till länet. Återvändande svenskar, ca 50 000, och medborgare i de övriga 

nordiska länderna, 42 000, folkbokförs som infl yttade från utlandet utan någon 

prövning av Migrationsverket (tidigare Statens invandrarverk). Medborgare i 

övriga EU-länderna får tillstånd att bosätta sig i Sverige efter ansökan. Övriga 

immigranter, ca 60 procent, har fått tillstånd att bosätta sig först efter en prövning 

som kan ha dragit ut på tiden. Tiden mellan inresan och registreringen som 

immigrant kan vara ett eller ett par år. Den statistik som presenteras nedan kan 

inte tolkas om en beskrivning av vilket år fl yttningsrörelsen inträffade utan får 

ses som beskrivning av migrationen med ett par års eftersläpning. Vidare saknas 

asylsökande som inte fått tillstånd att bosätta sig i Sverige. Asylsökande som 

vistats ett år eller mer i Sverige och därefter avvisas borde ingå både i statistiken 

över invandrade och utvandrade men gör det inte.
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Det är inte bekymmer enbart med periodiseringen (d.v.s. när man fl yttade) av den 

utrikes migrationen utan det fi nns också svårighet med att härleda långa tidsserier 

med information om migranternas familjeförhållanden. Uppgifter fi nns bara för 

en kort period, 1998–2005.

Diagram 3.17: Infl yttade till Stockholms län från utlandet efter 
 familje förhållanden 1998–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Även bland fl yttarna från utlandet utgör ensamstående den största gruppen men 

är inte lika dominerande som bland inrikes infl yttade. Barnfamiljer är vanligare 

bland fl yttarna från utlandet än från övriga Sverige. På 1960-talet, när efterfrågan  

på arbetskraft var drivkraften för invandringen, hade infl yttningen av utrikes 

födda från utlandet ungefär samma struktur som den inrikes vad gäller ålders-

fördelning och familjetyp. 

Det är intressant är att se på könsfördelningen bland de ensamstående immi-

granterna. Det ger en uppfattning om både Sverige och utfl yttningsländerna. Som 

framgår i tidigare avsnitt är kvinnorna mer benägna än män att fl ytta inom landet. 

Det är bara i tre fl yttströmmar från utlandet som kvinnorna dominerar. Det är 

från OSS-länderna (forna Sovjet utom Baltikum), de tio nya EU-länderna och 

Finland. Här saknas tyvärr uppgifter om grund för bosättning och skäl för uppe-

hållstillstånd i Sverige, men från beräkningar baserade på SCB:s statistikdatabaser 

kan man dra slutsatsen att kvinnor från OSS-länderna fl yttar till Sverige för att 

bilda familj. I Polen fi nns en tradition att kvinnor fl yttar utomlands, i första hand 

till Tyskland, för att bilda familj. Det är också betydligt vanligare att fi nska kvinnor 

bildar familj i Sverige än att fi nska män gör det. 
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I de övriga fl yttströmmarna dominerar männen i gruppen ensamstående. För 

 migranter från länder utanför EU och Norden fi nns i stort sett tre portar som är 

mer eller mindre öppna för inresa till Sverige. Flertalet som beviljas uppehålls-

tillstånd får det på grund av familjeband – återförening av en tidigare splittrad 

familj eller familjebildning med tidigare invandrad eller person född i Sverige. 

Omkring en femtedel av invandrarna från länder utanför EU och Norden får till-

stånd att bosätta sig i Sverige av asylskäl – skyddsbehov eller humanitära grunder. 

Den tredje gruppen är studerande som får tidsbegränsade uppehållstillstånd, som 

gäller under den tid de studerar i Sverige. 

En stor del av immigranterna som kommer till Sverige torde ganska snart efter 

att de registrerats i befolkningsregistret ha bildat familj eller återförenats med sin 

familj. Det gör att familjeförhållanden kan ha ändrats för många redan efter en 

kort tids vistelse i landet.

Diagram 3.18: Ensamstående personer infl yttade till Stockholms län från 
utlandet efter födelseland (-region) och kön 1998–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Familjemönstren bland emigranterna ser ungefär ut på samma sätt som 

immigranternas.
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Diagram 3.19: Utfl yttade från Stockholms län till utlandet efter 
 familje förhållanden 1998–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Diagram 3.20: Infl yttade och utfl yttade barnfamiljer – genomsnitt för 
1998–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 
Se också tabellerna G och H. 

Förhållandevis få barnfamiljer fl yttar till länet från övriga Sverige – drygt 1 500 

per år. Ca 1 000 fl er barnfamiljer fl yttar från länet till övriga Sverige. Från utlandet 
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kommer det drygt 2 000 barnfamiljer per år medan 1 500 bosätter sig utomlands. 

Omfl yttningen av barnfamiljer ger bara ett nettotillskott på några hundra barn-

familjer per år. 

Flyttningarna till länet ger ett betydande tillskott av ensamstående personer i 

länet – ca 10 000 per år. De tre övriga familjetyperna, sammanboende med och 

utan barn samt ensamstående med barn, påverkas antalsmässigt inte så mycket 

av omfl yttningen. Men majoriteten av infl yttarna till länet är i singelstadiet i sin 

livscykel; de har lämnat föräldrahemmet men ännu inte hunnit bilda familj. Något 

år efter infl yttningen är det troligt att de bildar familj som så småningom växer. 

Därmed kommer de infl yttade ganska snart att lämna sina smålägenheter och 

troligen vilja göra en bostadskarriär. 

Tabell 3.4: Infl yttade och utfl yttade familjer efter familjetyp – genomsnitt för 
1998–2005

Familjetyp Infl yttade Utfl yttade Netto

Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes

Sammanboende med barn 905 1 567 1 606 992 –126

Sammanboende utan barn 1 556 1 310 1 960 654 252

Ensamstående med barn 757 541 939 482 –123

Ensamstående utan barn 21 073 6 918 14 903 4 554 8 534

Samtliga 24 291 10 086 19 407 6 682 8 288

Källa: Bearbetningar av SCB:s befolkningsregister. För årliga uppgifter, se tabellerna G och H.

Anmärkning: Ensamstående faller utanför familjebegreppet men har tagits med här för att man ska 
få en uppfattning om antalet hushåll.

Av tablån ovan framgår att de infl yttade till länet efterfrågar 30 000–40 000 

lägenheter per år varav uppskattningsvis 80 procent för småhushåll. Utfl yttningen 

från länet ger 20 000–30 000 vakanser på Stockholms bostadsmarknad. Som 

redan påpekats får man inte dra slutsatsen att ett tillskott på ca 10 000 små-

lägenheter per år löser länets bostadsbehov. En modell för beräkning av bostads-

efterfrågan har betydligt fl er komponenter som hur hushållen förändras på grund 

av familjebildning, barnafödande, barnens fl ytt från föräldrahemmet, familje-

splittring och dödsfall. Vidare måste inkomst- och prisutvecklingen på bostäder 

införlivas med modellen.
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Utbildningsnivå
Sedan slutet av 1980-talet har antalet studenter vid landets högskolor ökat årligen 

och var läsåret 2003/2004 nästan 400 0009. Läsåret därpå bröts den stigande 

trenden. Antalet unga, 20–30 år, med högskoleutbildning har fördubblats de 

senaste 20 åren. Det stora tillskottet av högskoleutbildade har förändrat inte bara 

arbetsmarknaden. Familjebildningen sker senare och fl yttningsmönster har änd-

rats. Högskoleutbildade är mer benägna att fl ytta och kan tänka sig att fl ytta över 

längre avstånd. 

I SCB:s underlag har fl yttarna fördelats på tre grupper utifrån utbildnings-

nivå: förgymnasial10, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Uppgifterna avser 

utbildning den 1 januari det året personen11 fl yttade. Personer som tar examen och 

därefter fl yttar under samma år redovisas således med för låg utbildningsnivå. 

Underlaget till utbildningsstatistiken är rapporter till SCB om avlagda examina 

från svenska skolor och lärosäten. Det innebär att SCB inte har någon information 

om utbildningen på personer som invandrar såvida de inte tidigare varit bosatta i 

Sverige. I SCB:s underlag fi nns inte heller uppgifter om utbildningsnivå för åter-
invandrade personer. Därför är det bara möjligt att redovisa utbildningsnivån på 

personer som fl yttar mellan Stockholms län och övriga Sverige och från länet till 

utlandet.

Först visas utbildningsnivåer för fl yttare (18–64 år) mellan Stockholms län och 

övriga Sverige, därefter migration till utlandet. 

9 Källa: Universitet och högskolor Studenter och examina i grundutbildningen 2004/05 UF20SM0601 
(SOS) 

10 Personer vars utbildning är okänd för SCB redovisas i gruppen förgymnasial utbildning.
11 Uppgifter om individernas (16–74 år) utbildning fi nns i SCB:s utbildningsregister vid varje årsskifte 

fr.o.m. 1 januari 1986.
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Diagram 3.21: Infl yttade i åldern 18–64 år från övriga landet efter utbildning 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Hacken i kurvorna 1990–1991 och 2000–2001 beror på kvalitetsförbättringar 
och revideringar av utbildningsstatistiken.

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade de fl esta infl yttarna 

från övriga landet gymnasial utbildning. I mitten av 1990-talet ändrades bilden 

påtagligt. Antalet nyexaminerade från högskolorna ökade snabbt, samtidigt som 

efterfrågan på arbetskraft i stora delar av Sverige var låg. Arbetsmarknaden i 

Stockholms län hade dock kapacitet att dra till sig personer med högskoleutbild-

ning. Under några år mer än fördubblades antalet infl yttade med eftergymnasial 

utbildning. Trots en nedgång efter millennieskiftet är antalet infl yttade med 

högskoleutbildning dubbelt så högt som under slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet.
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Diagram 3.22: Utfl yttade i åldern 18–64 år till övriga landet efter utbildning 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkningar: Se föregående diagram.

Utfl yttningen från Stockholms län till övriga landet har en annan struktur än 

infl yttningen. Under den aktuella 20-årsperioden utgörs den största gruppen av 

personer med gymnasieutbildning. Antalet utfl yttare med högskoleutbildning har 

dock ökat och närmar sig dem med gymnasial utbildning.
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Diagram 3.23: Flyttningsnettot i åldrarna 18–64 år mot övriga Sverige efter 
utbildning 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

När infl yttningen från övriga landet till Stockholms län tilltar i omfattning, avtar 

utfl yttningen från länet och omvänt – när fl ytten från länet ökar brukar det sam-

manfalla med minskad infl yttning. Det gör att fl yttningsnettot varierar kraftigt 

över tiden. Variationerna återfi nns i samtliga utbildningsgrupper. Största spänn-

vidden mellan högt och lågt netto fi nns bland de högutbildade. Kanske är personer 

med eftergymnasial utbildning mer fl exibla och anpassar sig mer efter variatio-

nerna på arbetsmarknaden. Är denna slutsats korrekt leder det till konsekvenser 

för framtiden. Andelen personer med eftergymnasial utbildning blir större och då 

är det troligt att också omfl yttningen ökar i Sverige och att de olika landsdelarna 

får kraftigare variationer i fl yttströmmarna. 

Som redan påpekats går det inte att beskriva immigranterna fördelade på 

utbildningsgrupper eftersom SCB saknar uppgifter om utbildningen den 1 januari 

det år en person invandrar. Det är först på senare år som SCB har börjat med 

årliga enkäter till nyinvandrade för att samla in uppgifter om utbildning. Bort fallet 

i denna undersökning är ganska stort vilket gör att upplysningar om utbildning 

saknas för en del nyanlända invandrare.

För återinvandrare, personer som tidigare varit bosatta i Sverige, hade det 

dock varit möjligt för SCB att redovisa utbildningsnivån. Tyvärr saknas upp gifter 

om utbildning för samtliga infl yttade från utlandet i det SCB-underlag som här 

används och någon redovisning kan därför inte göras av utbildningsnivå för 

 immigranterna. Det hade emellertid varit intressant att jämföra utbildningsnivån 

på återvändande svenskar med nivån för dem som lämnar Sverige. Då hade det 
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kanske varit möjligt att få ett svar på frågan: ”Vilka återvänder till Stockholms län 

och vilka blir kvar utomlands?” 

Diagram 3.24: Utfl yttade i åldern 18–64 år till utlandet efter utbildning 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Hacken i kurvorna 1990–1991 och 2000–2001 beror på kvalitetsförbättringar  
och revideringar av utbildningsstatistiken. 

I nästa diagram särredovisas utvandringen av personer födda i Sverige vilka naturligtvis är 
en del av den totala utvandringen och ingår i diagrammet ovan.

De mönster som fi nns för utfl yttarna från Stockholms län till övriga landet fi nns 

också bland de utfl yttade till utlandet – med vissa undantag. Bland utfl yttarna till 

utlandet fi nns en förhållandevis hög andel med förgymnasial utbildning jämfört 

med fl yttarna till övriga landet. Utbildningsuppgifterna för 1986–1990 är emeller-

tid inte så tillförlitliga vilket framgår av hacket i kurvorna 1990–1991. De med 

förgymnasial12 utbildning har överskattats medan de med gymnasial och efter-

gymnasial utbildning underskattats. Sedan 1990 har allt fl er med eftergymnasial 

utbildning fl yttat från länet till utlandet medan de båda andra grupperna har legat 

på en konstant nivå.

12 När utbildningen redovisas efter nivå i ett fåtal grupper brukar SCB föra personer med okänd ut-
bildning till gruppen personer med förgymnasial utbildning. Det medför problem när emigranter 
redovisas. Ungefär 50 procent av emigranterna är utrikes födda. Det är bland de utrikes födda 
som rapporteringen till SCB om utbildning fungerar sämst. Till en början (1985–1989) saknades 
utbildningsuppgifter för alla som invandrat 1971–1989 såvida de inte genomgått utbildning i 
Sverige. Undan för undan har kvalitet och täckningsgrad förbättrats i SCB:s utbildningsregister. 
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Diagram 3.25: Till utlandet utfl yttade personer – födda i Sverige, 
i åldern 18–64 år – efter utbildning 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Sedan början på 1990-talet har svenskarna blivit betydligt mer benägna att fl ytta 

utomlands. Det brukar sättas i samband med svårigheter att fi nna arbete i Sverige, 

företagens globalisering och Sveriges inträde i EU, som givit arbetssökande möjlig-

het att söka anställning och att bosätta sig i EU-länderna. Globaliseringen har 

medfört att anställda kan arbeta i ett dotterföretag eller på huvudkontoret utom-

lands. Av diagrammet framgår att de med eftergymnasial utbildning har varit mer 

fl exibla och utnyttjat de nya förutsättningarna. När arbetsmarknaden förbättrades 

efter millennieskiftet minskade utfl yttningen för att åter öka 2004 och 2005.
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En förklaringsmodell 
Kan den kraftigt ökade infl yttningen till Stockholms län på 1990-talet framför 

allt förklaras med att fl er har genomgått högskoleutbildning eller fi nns det andra 

 orsaker? Det fi nns fl era tillvägagångssätt för att besvara frågan. Här görs beräk-

ningar i två steg. 

I steg ett analyseras förändringar i köns- och åldersstrukturen från 1980-talets 

slut till 2005 för att se vilka effekter demografi n har på antalet infl yttade från 

 övriga landet till Stockholms län. Här påverkas beräkningarna också av folk-

ökningen under perioden.

I steg två tas hänsyn också till förändringarna i befolkningens utbildningsnivå. 

I steg 1 beräknas den köns- och åldersspecifi ka utfl yttningsrisken för migra-

tionsströmmen från övriga Sverige till Stockholms län och i steg 2 motsvarande 

risk per utbildningsgrupp. Vid beräkningen måste indelningen vara densamma 

både i nämnaren och i täljaren. Nämnaren utgörs av befolkningen vid föregående 

års slut medan täljaren avser utfl yttarna. I steg två används utbildningsuppgifter-

na vid föregående års slut för befolkningen och uppgifterna om utfl yttarna under 

det aktuella året. Som redan tidigare påpekats kan en del utfl yttare har tagit sin 

examen efter årsskiftet men innan de fl yttade. Det gör att en del fl yttare redovisas 

i fel utbildningsgrupp, men när beräkningarna av utfl yttningsriskerna görs blir det 

ändå formellt riktigt eftersom både nämnare och täljare har samma indelning.

Utfl yttningsfrekvenserna från 1986–1990, åren innan migrationen tog fart, 

tillämpas på befolkningen 1985–2004 (den 31 december respektive år) för att 

beräkna ett förväntat antal fl yttare från övriga Sverige till Stockholms län en-

ligt frekvenserna 1986–1990. Slutligen beräknas ett indextal där det förväntade 

antalet fl yttare jämförs med verkliga antalet. Då kan man se i vad mån ändringar i 

ålders- och utbildningsstrukturen kan förklara den ökade migrationen.

Motsvarande tillvägagångssätt används också för migrationen från Stockholms 

län till övriga Sverige.
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Infl yttningen till Stockholms län från övriga landet

En biprodukt av beräkningarna, redovisade ovan, är köns- och åldersspecifi ka  

 utfl yttningstal per utbildningsgrupp, vilka är nog så intressanta. Dessa tal 

 redo visas i de två kommande diagrammen.

Diagram 3.26: Infl yttade kvinnor från övriga landet efter ålder och utbildnings-
nivå per 1 000 kvinnor bosatta i övriga landet under perioden 1986–1990
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Alla tre utbildningsgrupperna har det typiska åldersmönstret för fl yttare – hög 

omfl yttning i åldrarna 18–30 år. Intressant är att personer med gymnasial och för-

gymnasial utbildning har samma fl yttmönster med ett viktigt undantag; i åldrarna 

20–30 år har personer, såväl kvinnor som män, med gymnasieutbildning betydligt 

högre benägenhet att fl ytta från övriga landet till Stockholm än personer med 

förgymnasial utbildning.
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Diagram 3.27: Infl yttade män från övriga landet efter ålder och utbildnings-
nivå per 1 000 män bosatta i övriga landet under perioden 1986–1990
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Bland både kvinnor och män är omfl yttningen intensivast i åldrarna 20–30 år 

men inom åldersintervallet är mönstret olika. Kvinnorna fl yttar intensivast i 

åldrarna under 25 år medan männen är mest benägna att fl ytta i åldrarna över 25 

år. Bland männen med eftergymnasial utbildning fi nns hög omfl yttning redan i 

20–22 årsåldern. Personer som genomgått utbildning på fyraårigt tekniskt gym-

nasium klassas som eftergymnasialt utbildade. 

Det fi nns som regel ett starkare samband mellan tiden när en person går i 

pension, 65 år, och omfl yttning för män än för kvinnor. Kvinnorna brukar också 

ha förhöjda fl yttfrekvenser i åldrarna runt 65 men inte lika koncentrerat som för 

männen.

Senare i detta avsitt (se sidorna 88–91) beskrivs hur de åldersspecifi ka fl ytt-

frekvenserna utvecklats från 1986 till 2005.

Med hjälp av uppgifterna om fl yttbenägenheten för kvinnor och män vid olika 

åldrar och med olika utbildningsnivåer i de båda föregående diagrammen kan 

man beräkna ett förväntat antal fl yttande från övriga landet till Stockholms län vid 

olika tidpunkter. Tar man enbart hänsyn till köns- och åldersfördelningen fi nner 

man att infl yttningen borde ha minskat i mitten på 1990-talet. Nedgången borde 

ha pågått 6–8 år. Under mitten av 1960-talet var kohorterna (årskullarna) stora. 

Under 1970- och 1980-talen föddes inte lika många barn. Sextiotalisterna var i 

 slutet av 1980-talet i de mest fl yttintensiva åldrarna. Länet hade en infl yttnings-

topp under samma period.
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Tar man också hänsyn till förändringarna i befolkningens utbildning borde 

infl yttningen ha ökat med ca 2 000 personer fram till 1995. Den största delen av 

ökningen mellan 1990 och 1991 beror troligen på kvalitetsförbättringar i SCB:s 

utbildningsregister och inte på några reella förändringar. 

Slutsatsen blir att den höjda utbildningsnivån bland befolkningen bara till en 

liten del förklarar den ökade infl yttningen till Stockholms län.

Diagram 3.28: Förväntat antal infl yttade i åldern 16–74 år till Stockholms län 
med hänsyn till demografi n och utbildningsnivå i övriga Sverige samt den 
observerade infl yttningen 1986–2005

16

18

20

22

24

26

28

30

32

1985 1990 1995 2000 2005

Tusental

Kön och ålder

Kön, ålder och
utbildning

Observerat

År0

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Metod: Utfl yttningsrisk (efter kön, ålder och utbildningsnivå) för migrationen från övriga landet till 
Stockholms län har beräknats för 1986–1990. Den skattade benägenheten har därefter applicerats på 
befolkningen 1985–2004 för att beräkna förväntad migration.

Nedanstående diagram visar migrationen från övriga landet som köns- och 

åldersstandardiserade indextal för de tre utbildningsgrupperna. Det är inte så 

överraskande att variationerna i migrationsmönstret är ungefär desamma för 

de tre utbildningsgrupperna. Under perioden 1995–2005 har migrationen till 

Stockholms län av personer med förgymnasial och gymnasial utbildning en 

likartad uppgång. Också här uppvisar personer med eftergymnasial utbildning de 

kraftigaste variationerna. Flexibiliteten är störst i denna grupp.
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Diagram 3.29: Infl yttade från övriga landet efter utbildningsnivå 1986–2005. 
Indextal standardiserade för ålder och kön (Infl yttningen åren 1986–1990 
=100 inom resp. grupp)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Anmärkning: Beräkningen avser befolkningen och migrationen i åldern 16–74 år. 

Utfl yttningen från Stockholms län till övriga landet

På de föregående sidorna har infl yttningen till Stockholm från övriga landet 

rela terats till befolkningens sammansättning med avseende på kön, ålder och 

utbildningsnivå. I det följande beskrivs migrationsströmmen från Stockholms län 

enligt samma principer. 

Det fi nns några olikheter i strömmarna. Migrationsströmmarna från Stockholm 

inkluderar alla fl yttningar till alla de 20 övriga länen. För dem som fl yttar åt mot-

satt håll är Stockholms län bara ett alternativ av 20. Det är således helt naturligt 

att frekvenserna i de nedanstående två diagrammen är högre än de i föregående 

avsnitt.
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Diagram 3.30: Utfl yttade kvinnor till övriga Sverige efter ålder och utbildnings-
nivå per 1 000 kvinnor bosatta i Stockholms län under perioden 1986–1990
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Den köns- och åldersspecifi ka utfl yttningsrisken uppvisar samma mönster som 

i tidigare diagram. Personer med förgymnasial utbildning är minst benägna att 

fl ytta medan personer med eftergymnasial är mest benägna. Kvinnorna i lägre 

 åldrar har betydligt högre fl yttfrekvenser än männen. Trots den höga benägen-

heten bland kvinnor att fl ytta från länet har Stockholms län ett överskott av 

 kvinnor i åldrarna 20–30 år.

Som tidigare visats ökar migrationen något i åldrarna runt 65 år. Detta mönster 

är tydligare för utfl yttarna – bland både kvinnor och män. Troligen är det fråga 

om återfl yttning i samband med pensionering. I detta fall spelar inte utbildnings-

nivån någon roll. Efter 30-årsåldern får utbildningsnivån allt mindre betydelse för 

benägen heten att fl ytta och vid 40-årsåldern har den minimal påverkan. 
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Diagram 3.31: Utfl yttade män till övriga landet efter ålder och utbildningsnivå 
per 1 000 män bosatta i Stockholms län under perioden 1986–1990
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Bland de något äldre fi nns en skillnad i de båda fl yttströmmarna. Män och kvinnor  

med eftergymnasial utbildning, boende i Stockholms län i åldrarna 40 år och där-

över, har samma benägenhet att fl ytta till övriga landet som personer som tillhör 

de båda andra utbildningsgrupperna. Personer med eftergymnasial utbildning 

boende i övriga landet har i alla åldrar högre benägenhet än de med kortare ut-

bildning att fl ytta till landet. Diagrammet nedan visar den förväntade utfl yttningen 

1986–2005 förutsatt att den köns-, ålders- och utbildningsspecifi ka utfl yttnings-

risken från perioden 1986–1990 består. Som jämförelse visar också diagrammet  

den observerade utfl yttningen. Stockholms växande befolkning borde per 

automatik medföra en ökad utfl yttning med ca 10 procent under 20-års perioden. 

Utvecklingen har dock blivit helt annorlunda. Under lågkonjunkturen i början på 

1990-talet var arbetsmarknaden mer attraktiv i Stockholms län än i övriga Sverige. 

Utfl yttningen blev därför lägre än förväntat. Efter millennieskiftet, med en bättre 

arbetsmarknad i stora delar av Sverige, har däremot utfl yttningen blivit högre än 

den förväntade. 
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Diagram 3.32: Förväntat antal utfl yttade i åldern 16–74 år från Stockholms 
län med hänsyn till demografi n och utbildningsnivå i länet samt den 
 observerade utfl yttningen 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistik databas. 

Observera att y-axeln i diagrammet är kapad.
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Diagram 3.33: Utfl yttade till övriga landet efter utbildningsnivå 1986–2005. 
Indextal standardiserade för ålder och kön. (Utfl yttningen 1986–1990 =100 
inom resp. utbildningsgrupp)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Anmärkning: Beräkningen avser befolkningen och migrationen i åldern 16–74 år. 

Bland infl yttarna till länet var variationen mellan åren störst för personer med 

eftergymnasial utbildning. Utfl yttarna visar ett annat mönster. Personer med 

eftergymnasial utbildning har mindre uppgång än övriga i benägenhet att fl ytta 

från länet. Antagligen beror det på att personer med lång utbildning och med 

yrkeserfarenhet har svårare än andra att fi nna attraktiva arbeten utanför länet 

jämfört med vad arbetsmarknaden erbjuder i Stockholm. Personer med gymnasial 

utbildning har däremot blivit mer benägna att fl ytta till övriga landet. 
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I ekonomiska krisens kölvatten fördubblades infl yttning av  välutbildade

Tidigare diagram har visat fl yttarnas åldersprofi ler under perioden 1986–1990. Av 

texten har framgått att åldersprofi lerna har förändrats efter 1990. Nedan beskrivs 

hur benägenheten att fl ytta har utvecklats i åldrarna 20–39 år, d.v.s. i de åldrar 

när man studerar på högskolor och universitet, etablerar sig på arbetsmarknaden, 

bildar familj och gör bostadskarriär när familjen växer. 

Diagram 3.34: Infl yttade kvinnor från övriga landet till Stockholms län 
efter utbildningsnivå i åldern 20–29 år per 1 000 kvinnor i övriga landet 
i motsvarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Diagrammen på denna och kommande sidor visar hur risken hos olika grupper 

(kön, ålder och utbildningsnivå) att fl ytta till och från Stockholms län utvecklats 

från 1986 till 2005. 

Migrationen bland kvinnor i åldern 20–29 år uppvisar tre skikt som styrker 

hypotesen att personer med längre utbildning är mer benägna att fl ytta än de med 

kort utbildning. Bilden är annorlunda bland män i samma ålder. Här syns bara två 

skikt. Steget från förgymnasial till gymnasial nivå tycks inte ha så stor betydelse 

för mäns benägenhet att fl ytta.
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Diagram 3.35: Infl yttade män från övriga landet till Stockholms län 
efter  utbildningsnivå i åldern 20–29 år per 1 000 män i övriga landet 
i  mot svarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Anmärkning: Det är svårt att särskilja linjerna för männen med förgymnasial och gymnasial utbild-
ning. Diagrammet ger trots allt en bild av att benägenheten att fl ytta ligger på ungefär samma nivå 
för de fyra grupperna och att förändringarna varit ganska obetydliga under 20-årsperioden.

Det kan synas märkligt att män med eftergymnasial utbildning sedan 1990-talets 

mitt har högre benägenhet att fl ytta till Stockholm än kvinnor i samma utbild-

ningsgrupp. Unga kvinnor är generellt mer benägna att fl ytta än män. Förkla-

ringen är att betydligt fl er kvinnor än män avlägger examina vid högskolor och 

universitet. Arbetsmarknaden i Stockholms län efterfrågar ungefär lika många 

kvinnor och män med eftergymnasial utbildning. Därmed blir frekvenserna högre 

för män än för kvinnor.
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Diagram 3.36: Infl yttade kvinnor från övriga landet till Stockholms län 
efter utbildningsnivå i åldern 30–39 år per 1 000 kvinnor i övriga landet 
i  mot svarande grupper 1986–2005

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1985 1990 1995 2000 2005

Per 1 000

År

Förgymnasial 30–34

Gymnasial 30–34

Eftergymnasial 30–34

Förgymnasial 35–39

Gymnasial 35–39

Eftergymnasial 35–39

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
statistikdatabas.

Bland personer med eftergymnasial utbildning i åldersintervallet 30–39 år 

steg benägenheten att fl ytta till Stockholms län med 100–150 procent under en 

femårsperiod i mitten av 1990-talet. Det är ett ovanligt, kanske unikt, språng 

i ett migrationsfl öde. Stockholmsregion har fått stort kompetenstillskott tack 

vare den infl yttningen. Efter millennieskiftet har infl yttningen av personer med 

eftergymnasial utbildning minskat men ligger fortfarande ca 50 procent högre än 

före den ekonomiska krisen.

Personer med gymnasial utbildning har betydligt lägre benägenhet att fl ytta till 

Stockholms län än de med eftergymnasial utbildning. Deras migration har dock 

förändrats på ungefär samma sätt som för dem med eftergymnasial utbildning, om 

än i lugnare takt.

Numera är det endast en tiondel av befolkningen i åldrarna 30–39 år som bara 

har förgymnasial utbildning jämfört med en tredjedel i mitten av 1980-talet. 

Personer i åldersgruppen 30–34 år med förgymnasial utbildning, både kvinnor 

och män, har sedan 1980-talets slut högre benägenhet att lämna övriga Sverige 

och fl ytta till Stockholm än de med gymnasial utbildning. 
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Diagram 3.37: Infl yttade män från övriga landet till Stockholms län 
efter  utbildningsnivå i åldern 30–39 år per 1 000 män i övriga landet 
i motsvarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:
s statistikdatabas.

Migration till länet från övriga Sverige under 1986–2005 kan periodiseras i tre 

eller möjligen fyra faser. De sista två studerade åren skulle i så fall vara början 

på den fjärde fasen. Fram till 1990-talets början, före den ekonomiska krisen, låg 

infl yttning till länet på den normala 1970- och 1980-talsnivån. Under mitten av 

1990-talet och dess senare del fördubblades migration i de fl yttintensiva åldrarna. 

Den tredje fasen inträffade ungefär vid millennieskiftet då infl yttningen gick ner. 

Det sista två åren, 2004–2005, kan vara en början på en fjärde fas med ökad 

infl yttning. Svängningarna samvarierar framförallt med utvecklingen på arbets-

marknaden i övriga landet.
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Utfl yttning från Stockholms län till övriga landet

Diagram 3.38: Utfl yttade kvinnor från Stockholms län till övriga Sverige 
efter utbildningsnivå i åldern 20–29 år per 1 000 kvinnor i Stockholms län 
i mot svarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Mönstret, att de som har den kortaste utbildningen också har lägst benägenhet 

att fl ytta, fanns också bland utfl yttarna före den ekonomiska krisen. Därefter 

har mönstret blivit mer otydligt. Troligen har de fl yttningar som har med 

arbetsmarknaden att göra avtagit under 2003–2005 medan de fl yttningar som 

leder till utbildning ligger kvar på nästan samma nivå. Kvinnor med gymnasial 

utbildning har haft nästan samma benägenhet att fl ytta från länet åren 2004–

2005 som tidigare men bland de övriga har benägenheten gått ner. Tydligt är 

dock att yngre kvinnor (åldern 20–24 år) med gymnasial eller eftergymnasial 

utbildning har blivit mer benägna att fl ytta sedan 1990-talets mitt.
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Diagram 3.39: Utfl yttade män från Stockholms län till övriga Sverige  
efter  utbildningsnivå i åldern 20–29 år per 1 000 män i Stockholms län 
i  mot svarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Män i åldern 20–29 år har som regel lägre benägenhet att fl ytta än kvinnor vilket 

också framgår av diagrammen. I övrigt är skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

risk att fl ytta från länet obetydliga. För båda grupperna ökar benägenheten att 

lämna länet sedan 1990-talets mitt. En intressant skillnad är dock att kvinnor 

verkar vara mer konjunkturkänsliga. Bland kvinnorna minskade benägenhet att 

fl ytta från länet redan 2003–2004 medan nedgången bland männen inträffade 

ett år senare. De som först verkar påverkas av försämring är de med kortast 

utbildning.
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Diagram 3.40: Utfl yttade kvinnor från Stockholms län till övriga Sverige 
efter utbildningsnivå i åldern 30–39 år per 1 000 kvinnor i Stockholms län 
i mot svarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

I de diagrammen fi nns en antydan till topp i utfl yttningen i slutet av 1980-talet. 

Denna topp är mycket tydlig i ovanstående och nästkommande diagram. Karak-

teristiskt för denna period var den mycket goda tillgången på arbetstillfällen både 

i och utanför Stockholms län. Utfl yttningen från länet tilltar när utbudet är bra i 

öriga landet. Under denna period fl yttade även många från länet och bosatte sig i 

grannlänen men behöll arbetet i Stockholms län. De blev vad man ibland kallar för 

regionförstorare. 

För infl yttarna ger utbildningsnivån tydligare utslag än för utfl yttarna. Perso-

ner, bosatta i övriga Sverige med eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 30–34 

år, har jämfört med andra i åldersgruppen en mycket hög benägenhet att fl ytta 

till Stockholms län. Motsvarande fl yttbenägenhet fi nns inte bland dem i samma 

grupp, som bor i Stockholms län. 

Som tidigare har konstaterats spelar utbildningens längd inte någon roll för be-

nägenheten att fl ytta från länet för dem som är 35–39 år. Detta mönster har varit 

detsamma under hela den aktuella perioden. Samtidigt har personer i övriga Sve-

rige med lång utbildning större benägenhet att fl ytta till länet oberoende av ålder. 

Blir detta mönster bestående kommer det att ha betydelse för länets utveck-
ling. Utbildningsexplosionen kommer att medföra att andelen medelålders 
välutbildade ökar. Det kan leda till att det kommer att fi nnas fl er potentiella 
infl yttare medan utfl yttningen från länet inte påverkas särskilt mycket.
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Diagram 3.41: Utfl yttade män från Stockholms län till övriga Sverige 
efter  utbildningsnivå i åldern 30–39 år per 1 000 män i Stockholms län 
i  mot svarande grupper 1986–2005
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
 statistikdatabas.

Utfl yttningen under 1986–2005 uppvisar några faser. Under slutet av 1980-talet 

var utfl yttningen hög beroende på den goda tillgången på arbete i stort sett i hela 

landet men också beroende på att många valde att fl ytta till grannlänen samtidigt 

som de behöll arbetet i länet. Sedan kom vändningen 1990–1991 som övergick 

i den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet med låg utfl yttning under 

1990-talets mitt. Som en följd av den ekonomiska återhämtningen ökade utfl ytt-

ningen runt millennieskiftet. När arbetsmarknaden åter försämrades 2003 avtog 

utfl yttningen. 
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Strukturella skillnader mellan Stockholm 
och övriga landet
Enligt den neoklassiska migrationsteorin är det strukturella skillnader och regio-

nala obalanser som genererar fl yttströmmar. I områden med stor efterfrågan på 

arbetskraft blir lönerna högre än i regioner där efterfrågan på arbetskraft är lägre. 

För att utjämna skillnaderna fl yttar personer från regionerna med låg efterfrågan 

på arbetskraft till områden med högre efterfrågan. Tack vare ökad infl yttning ökar 

utbudet på arbetskraft i regioner med stor efterfrågan, varvid trycket på lönerna 

dämpas. Utfl yttningen från områden med låg efterfrågan på arbetskraft minskar 

utbudet, vilket medför att lönerna stiger. Omfl yttningen medför att bättre jämvikt 

uppstår mellan regionerna13. Med dagens terminologi skulle man tala om lokala 

arbetsmarknader istället för regioner.

Hur har balansen mellan Stockholms län och övriga Sverige utvecklats under de 

två senaste decennierna och fi nns det något samband mellan förhållandena i länet 

och i övriga Sverige å ena sidan och fl yttströmmarna å den andra? Som indikator 

för att beskriva utvecklingen i Stockholm och övriga Sverige kan uppgifter från 

arbetsmarknadsstatistiken åren 1986–2004 användas avseende befolkningen i 

åldrarna 20–64 år – nämligen:

– förvärvsarbetande

– arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder

– sjukskrivna, förtidspensionerade

– studerande

– socialbidragstagare

– övriga, ej förvärvsarbetande (denna grupp preciseras längre fram i texten). 

I bilagan Defi nitioner förklaras med SCB-terminologi förutsättningarna för att 

en person ska ingå i en viss grupp. 

Det är inte bara fl yttningar som kan utjämna skillnader mellan Stockholms län 

och övriga Sverige utan också pendling över länsgränsen. I kapitlet Mälardalen 

behandlas pendlingen mellan Stockholms län och de fyra andra Mälardalslänen.

13 Se SCB (2005) Familjens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, Demografi ska Rapporter 
2005:3.
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Diagram 3.42: Antal år i förvärvsarbete för befolkningen i åldern 20–64 år 
i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Måttet ovan, antal år i förvärvsarbete, tolkas som det antal år som en person i 20 års 
ålder skulle förvärvsarbeta t.o.m. 64 års ålder om årets åldersspecifi ka frekvenser blir bestående. 
Måttet beräknas enligt samma metod som det summerade fruktsamhetstalet. Fördelen med detta 
mått är att jämförelse kan göras både över tid och mellan regioner utan några invändningar såvida 
inte defi nitionen på den storhet som mäts ändras, vilket hände 1993 och 2003. Tidsseriebrotten 1993 
och 2003 illustreras med avbrott i linjerna i diagrammet ovan. Tidsseriebrottet 2002/2003 beror på att 
nolltaxerade egna företagare tidigare inte räknades som förvärvsarbetande. 

Observera att diagrammen nedan som behandlar förvärvsfrekvens, arbetslöshet etc. alla har 
 höjdskala 10 år för jämförbarhetens skull.

Den korrekta beskrivningen för populationen i diagrammet ovan är ”Förvärvsarbetande med inkomst 
föranledd av studier (under året)” samt ”Förvärvsarbetande utan inkomst av studier (under året)”. 

Diagrammet ovan visar det osedvanliga kraftiga fallet i sysselsättningen som in-

träffade i Sverige i början på 1990-talet. Fallet överdrivs i diagrammet beroende på 

att SCB 1993 ändrade defi nitionen på förvärvsarbetande vilket förklarar de lodräta 

linjerna 1993 respektive 2003, vilka man ska bortse ifrån. Diagrammet visar skill-

naden i förvärvsfrekvensen mellan Stockholms län och övriga Sverige men också 

att förvärvsfrekvensen förändras över tiden i Stockholms län och övriga Sverige. 

Tidigare har visats att infl yttningen till Stockholms län minskar när arbets-

tillfällena i övriga Sverige blir fl er. Infl yttningen till Stockholms län avtog således 

i slutet av 1980-talet och under åren 2000–2003. Också utfl yttningen från länet 

samvarierar med sysselsättningsutvecklingen i övriga Sverige. Utfl yttningen ökade 

under perioderna 1984–1990 och 1997–2003 – perioder med förbättrad syssel-

sättning i övriga Sverige. 
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Det tycks fi nnas en viss eftersläpning i utfl yttningen i förhållande till sysselsätt-

ningsutvecklingen. Åren 1990 och 2003 avtog sysselsättningen något medan 

utfl yttningen fortsatte att öka svagt. Förvärvsfrekvensen har som regel varit ett 

par procent högre i Stockholm än i övriga landet. Åren 1989–1990 var den bara en 

procent högre och 2003–2004 var det ingen skillnad alls. De obetydliga skillna-

derna i förvärvsfrekvenserna bidrog troligen till att utfl yttningen fortsatte trots ett 

försämrat sysselsättningsläge i övriga Sverige.

Diagram 3.43: Antal år i arbetslöshet eller i arbetsmarknadsåtgärder för 
 befolkningen i åldern 20–64 år i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under föregående diagram redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning.

Populationen som beskrivs i diagrammet ovan är ”Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av 
arbetslöshet (under året)” samt ”Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetsmarknads-
åtgärder (under året)”.

Föregående diagram visade hur sysselsättningen rasade i början av 1990-talet 

och återhämtade sig något runt millennieskiftet. Diagrammet ovan visar hur 

arbets lösheten har utvecklats. Det ger alltså en spegelbild av föregående diagram. 

Stockholms län har genomgående lägre arbetslöshet än i övriga riket. 

Under slutet av 1980-talet var gapet mellan övriga riket och Stockholms län 

obetydligt men ökade kraftigt under den ekonomiska krisen. Under återhämtnings-
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perioden har gapet blivit mindre men är fortfarande betydande. Åren 1994–2001 

hade Stockholms län en betydande infl yttning – mellan 33 000 och 38 000 

per år enligt den offi ciella statistiken. Trots en omfattande arbetslöshet även i 

 Stockholms län var det lättare för personer utanför länet att få arbete i Stockholm 

än i andra delar av landet. 

År 1992 var Sverige på väg in i en djup ekonomisk kris. Sysselsättningen föll 

och arbetslösheten ökade. I november kunde Riksbanken inte längre försvara 

den  stabila växelkurspolitiken och kronan deprecierades med över 25 procent 

gentemot viktiga konkurrentländer. Det året var migrationen både till och från 

Stockholm ovanligt låg. Befolkningen var mer stationär än normalt och utbudet av 

arbetstillfällen var lågt. 

Diagram 3.44: Antal år som sjukskriven eller förtidspensionär för 
 befolk ningen i åldern 20–64 år i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. 
 Popula tionen som beskrivs i diagrammet ovan är ”Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd 
av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering eller förtidspension/sjukbidrag (under året)”

Kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensioneringar har ökat kraftigt. Från 

1993 till 2002 ökade den offentliga sektorns utgifter för sjukförsäkringen från 

18 till 43 miljarder kronor i löpande priser14. Enligt de avgränsningar, som SCB:

s arbetsmarknadsstatistik gör, är ökningen av sjukskrivna och förtidspensionärer  

måttlig. De som är klassifi cerade som förvärvsarbetende men är sjukskrivna ingår 

14 SCB, Offentlig ekonomi 2006 tabell 10 (sidan 144).
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inte i diagrammet ovan. Bilden i diagrammet stämmer väl överens med vad som 

redovisas i rapporten ”Vad påverkar sjukskrivningarna?”15. I denna rapport kan 

man bl.a. läsa: ”De som är sjukskrivna förblir sjukskrivna under längre tid än 

tidigare” och ”Andelen sjukskrivna med sjukpenning utbetalad av försäkrings-

kassan någon gång under ett år har endast ökat marginellt sedan 1993 i de fl esta 

näringsgrenar.” Det är med andra ord inte fl er som är sjukskrivna men de som är 

sjukskrivna är det under längre perioder.

Andelen sjukskrivna eller förtidspensionärer är lägre i Stockholms län än i 

övriga riket. Gapet har ökat något över tiden. Skillnaden kan bero på att arbets-

marknaden är mer differentierad i Stockholms län än i övriga Sverige, vilket 

medför att personer lättare kan byta arbete för att undvika arbetsrelaterade 

sjukdomar och skador.

Diagram 3.45: Antal år som studerande för befolkningen i åldern 20–64 år 
i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. Den korrekta 
beskrivningen för populationen ovan är ”Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av studier”.

Det generella mönstret är att antal år i förvärvsarbete har gått ner från 1980-talet 

till åren efter millennieskiftet medan år i arbetslöshet och sjukskrivningar gått 

upp. Den komponent som utan motstycke har gått upp allra mest är antal år i 
studier – ungefär en tredubbling från 1980-talet till 1990-talet. Fram till mitten 

på 1990-talet var utvecklingen densamma i Stockholms län som i övriga riket. När 

15 SCB, Vad påverkar sjukskrivningarna? Registerstudie av hur sjukpenningskostnaderna utvecklats 
1993–2001 Demografi ska rapporter 2004:2.
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återhämtningen på arbetsmarknaden började i slutet på 1990-talet stabiliserades 

antalet heltidsstuderande i Stockholms län men fortsatte att öka utanför länet. 

Efter millennieskiftet har de båda kurvorna konvergerat. Den skillnad som 

tidigare fanns mellan länet och övriga riket är borta.

Det är ganska vanligt att förvärvsarbeta jämsides med studier vilket framgår av 

nedanstående diagram. 

Diagram 3.46: Antal år som studerande, samtidigt med förvärvsarbete, för 
befolkningen i åldern 20–64 år i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. Den korrekta 
beskrivningen för populationen ovan är ”Förvärvsarbetande med inkomst föranledd av studier”.

En ekonomisk kris drabbar i synnerhet grupper med dåligt fotfäste på arbets-

marknaden. Under några år i början på 1990-talet halverades förvärvsfrekvensen 

bland studenterna bosatta utanför Stockholms län. Före krisen var det vanligare 

för studenter utanför länet att kombinera studier och förvärvsarbete än bland 

 studenter bosatta i Stockholms län. Åren efter krisen blev det omvända förhållan-

den. Under de senaste åren har emellertid skillnaderna försvunnit.
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Diagram 3.47: Antal år med socialbidrag för befolkningen i åldern 20–64 år 
i Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. 
Den  korrekta beskrivningen för populationen ovan är ”Ej förvärvsarbetande med inkomst 
föranledd av socialbidrag”.

 

Som framgår ovan har andelen arbetslösa och sjukskrivna varit högre utanför än 

i Stockholms län. Andelen socialbidragstagare har emellertid tidvis varit högre 

i Stockholms län än i övriga landet. Det kan bl.a. bero på att länet har hög andel 

nyanlända invandrare. Även här har skillnaden mellan länet och övriga landet 

försvunnit efter millennieskiftet. 
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Diagram 3.48: Antal år utan förvärvsarbete men som pensionär, 
 kapital inkomsttagare eller utan bidrag för befolkningen i åldern 
20–64 år i  Stockholms län och övriga riket 1986–2004
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Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. 
Den korrekta beskrivningen för populationen ovan är ”Övriga, ej förvärvsarbetande”.

Ganska vanligt är att det blir en restpost i den statistiska redovisningen. Diagram-

met ovan visar en sådan restpost. När man kodar eller klassindelar statistiskt 

material är huvudregeln att de individer som tillhör samma klass ska vara lika 

varandra med avseende på den aktuella indelningen. I detta fall kallas variabeln 

aktivitet och kan anses som en beskrivning av hur individen försörjer sig. Här har 

SCB inte följt handboken. I ”Övriga, ej förvärvsarbetande” ingår dels personer som 

saknar förvärvsarbete men får sin försörjning via pensioner (t.ex. avtalspension), 

föräldraledighet, värnplikt eller kapital, dels personer som inte har något förvärvs-

arbete och inga transfereringar synliga i de register som SCB förfogar över. Med så 

blandat innehåll är gruppen svår att analysera. 

SCB har dock för 2002 delat ”Övriga, ej förvärvsarbetande” i sina bestånds-

delar nämligen: pensionerade, föräldralediga, värnpliktiga, personer som lever på 

kapital och personer som saknar både förvärvsarbete och transfereringar. Nedan-

stående tabell visar ”övriga, ej förvärvsarbetande” med fördelning på aktivitet 

enligt SCB-terminologi, region (Stockholms län och övriga landet) och födelseland 

(Sverige och utlandet).
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Tabell 3.5: Antal personer i åldrarna 20–64 år i aktivitetsgruppen ”Övriga, 
ej förvärvsarbetande” fördelade på detaljerad aktivitet, födelseland samt 
Stockholms län och övriga Sverige år 2002

Födelseland Aktivitet enligt SCB-terminologi

Region Pensionerade
Föräldra-
lediga

Kapital-
inkomst

Värn-
pliktiga Övriga Samtliga

Sverige

Stockholms län 11 873 3 046    12 667    967    20 777    49 330  

Övriga Sverige 42 870 9 121    36 702    3 026     51 086    142 805  

Utlandet

Stockholms län 1 624    2 700    3 764    52    28 253    36 393  

Övriga Sverige 2 985    4 360    6 241    120    42 683    56 389  

Samtliga 59 352    19 227    59 374    4 165    142 799    284 917  

Källa: Uttag ur RAMS (SCB).

För att den fortsatta redovisningen inte ska bli alltför detaljerad har grupperna 

pensionerade, föräldralediga, värnpliktiga och personer som lever på kapital 

slagits samman till gruppen Pensionerade eller personer med kapitalinkomst. 
I åldersgruppen 20–64 år fanns 60 000 personer vardera i de båda grupperna  

pensio närer och kapitalinkomsttagare medan det bara var 20 000 som hade 

föräldra penning som sin största inkomstkälla och endast 4 000 som hade ersätt-

ning som värnpliktiga. Personer som saknade både förvärvsarbete och trans-

fereringar redovisas separat i gruppen Utan jobb och utan bidrag. Drygt 140 000 

personer i åldern 20–64 år ingick 2002 i den gruppen. Uppgifterna om antal avser 

hela riket.

I fyra av de sex tidigare diagrammen i detta avsnitt har kurvorna för Stockholms 

län och övriga Sverige sammanfallit efter millennieskiftet. För ett av kriterierna, 

arbetslösheten, har kurvorna närmat sig varandra. Men i det sjunde och senaste 

diagrammet är utvecklingen annorlunda. I diagrammet på föregående sida visar 

kurvan för övriga landet konstanta värden under de senaste 10 åren medan Stock-

holmskurvan har ökat d.v.s. utvecklingen har gått åt olika håll. 
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Diagram 3.49: Antal år som pensionär, kapitalinkomsttagare samt antal år 
utan jobb och bidrag i åldern 20–64 år i Stockholms län och övriga riket 2002 
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Källa: Beräkningar baserade på ett uttag ur RAMS, SCB.

Anmärkning: Under diagram 3.42 redovisas hur måttet ovan beräknas och dess tolkning. 
SCB kallar gruppen för ”Övriga, ej förvärvsarbetande”.

Som framgår av diagrammet ovan är det något vanligare att personer i åldern 

20–64 år försörjer sig på pension (t.ex. avtalspension) eller kapitalinkomster i 

Stockholms län än i övriga Sverige. Detta gäller såväl för män och kvinnor som 

för inrikes och utrikes födda. Uppseendeväckande är hur stor andel av de utrikes 

födda som ingår i gruppen Utan jobb och utan bidrag. I genomsnitt kommer män 

födda utomlands och bosatta i Stockholms län att i 5,4 år – d.v.s. 12 procent av 

tiden mellan 20 och 65 år – tillhöra gruppen om 2002 års mönster blir bestående. 

En konstrastgrupp är kvinnor, födda i Sverige och bosatta i övriga riket som tillhör 

gruppen Utan jobb och utan bidrag i bara 0,6 år eller 2 procent av tiden mellan 

20 och 65 år. Genomgående ingår fl er män än kvinnor i gruppen. I 25-årsåldern 

är hela 20 procent av de utrikes födda männen bosatta i Stockholms län utan jobb 
och utan bidrag. Siffran är alarmerande hög, men troligen är felen i befolknings-

registret koncentrerade till denna grupp varför problemets omfattning överskattas. 

Personer som ingår i gruppen Utan jobb och utan bidrag har enligt statistiken 

ingen egenförsörjning. I en del fall svarar någon annan i hushållet för försörjning. 

Det är möjligt att en del försörjer sig på svarta inkomster eller kriminell verksam-

het. Andra kanske helt enkelt inte längre är bosatta i Sverige. De 35 000 personer 

som SCB anser vara den s.k. övertäckningen16 är en fjärdedel av gruppen. 

Av diagram 3.48 framgår att länet har ungefär 50 procents högre nivåer än 

16 Med övertäckning i befolkningsregistret avses personer som är upptagna i befolkningsregistret 
men inte bor i Sverige.
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 övriga riket på antal år utan förvärvsarbete. Skillnaden mellan länet och övriga 

riket har ökat över tiden. I länet är det något vanligare än i övriga Sverige att leva 

på pension eller kapitalinkomster. Det förklarar bara en liten del av skillnaden. 

Någon tillfredsställande förklaring till de höga nivåerna i Stockholms län och 

till den stigande diskrepansen mellan länet och övriga riket kan tyvärr inte ges 

eftersom relevant underlag saknas. De höga nivåerna för Stockholm län kan bero 

på några av följande skäl:

– Hushållsstrukturen har ändrats mer i Stockholm än övriga i landet vilket gör att 

fl er försörjs av någon annan i hushållet.

– Fler i Stockholm får sin försörjning via svartjobb eller kriminell verksamhet än 

tidigare.

– Fler lever i utanförskap.

– Personerna bor inte längre i Sverige men är upptagna i befolkningsregistret.

Aktivitet för infl yttade
I förra avsnittet behandlades samtliga personer i åldern 20–64 år i hela riket. 

Detta avsnitt rör en betydligt mindre population: personer i förvärvsarbetande 

ålder som fl yttar mellan länet och övriga Sverige. Små grupper har slagits samman 

för att undvika att slumpen påverkar slutsatserna. I fortsättning beskrivs därför 

följande fyra grupper:

– förvärvsarbetande (som tidigare)

– arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder (som tidigare)

– studerande (som tidigare)

– övriga, d.v.s. sjukskrivna, förtidspensionerade, socialbidragstagare, ej förvärvs-

arbetande utan bidrag (redovisades tidigare i tre separata grupper). 

Här beskrivs migranternas aktivitet, enligt indelningen ovan, året före och året 

efter fl ytten. 

Cirka 22 000 personer i åldrarna 20–64 år fl yttar i genomsnitt till länet från 

övriga Sverige varje år. Före fl ytten hade 13 000 personer ett arbete. Året efter 

fl ytten hade 3 000 fl er förvärvsarbete. Trots att fl er får arbete efter fl ytten till länet 

är det bara 73 procent av de infl yttade som förvärvsarbetar året efter infl yttningen. 

De fl esta som fl yttar är mellan 20 och 30 år d.v.s. i de åldrar då förvärvsfrekvensen 

ökar med stigande ålder. Under en tvåårsperiod (året före fl yttningen jämfört med 

året efter) borde därför antalet förvärvsarbetande öka med drygt 1 300 bland de 

infl yttade enbart beroende på stigande ålder. Den renodlade effekten av fl yttning 

till länet är att 1 700 personer övergått till arbete från att tidigare ha saknat arbete. 
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Tabell 3.6: Infl yttade i åldern 20–64 år från övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter infl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Arbetsmarknadsstatus året 
före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus året efter fl ytten

Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Samtliga

Förvärvsarbetande 10 837 2 001 12 838

Ej förvärvsarbetande 4 962 3 929 8 891

Samtliga 15 800 5 929 21 729

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Uppgifterna i tablån ovan är ett genomsnitt. I de följande diagrammen visas för-

ändringarna över tiden och de ej förvärvsarbetande fördelade på olika aktiviteter 

eller sätt att försörja sig.

Diagram 3.50: Infl yttade från övriga Sverige i åldern 20–64 år fördelade efter 
aktivitet året före infl yttningen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar och 
inte erhåller några bidrag.

Observera tidsseriebrotten 1994 och 2004.

Diagrammet ovan redovisar de infl yttade från övriga Sverige, efter aktivitet, året 

före fl yttningen till Stockholms län. Med aktivitet menas här förvärvsarbetande, 

arbetslösa inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder, studerande och övriga 

(sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som varken 

förvärvsarbetar eller uppbär några bidrag). 
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Den studerade perioden karaktäriseras av förändringarna på arbetsmarknaden 

och det stora tillskottet av högskoleutbildande. Fyra stadier i migrationen till länet 

kan urskiljas. Fram till 1991 hade tre av fyra av de infl yttade ett förvärvsarbete 

året före infl yttningen. En av tio infl yttade var studerande. De arbetslösa var bara 

några procent. 

Nästa period, 1992–1998, då Sveriges näringsliv och ekonomi gick igenom en 

eklut förändrades också migrationen till Stockholms län radikalt. Infl yttningen 

ökade kraftigt. Personer som hade studerat året före infl yttningen blev fyra gånger 

fl er. Antalet arbetslösa infl yttare nästan tiodubblades – dock från en mycket låg 

nivå. De förvärvsarbetande infl yttarna minskade till en början men nådde i slutet 

av perioden samma nivå som i mitten på 1980-talet. Av de infl yttade var bara 

hälften förvärvsarbetande. 

Under den tredje perioden, 1999–2003, med ett bättre arbetsmarknadsläge i 

hela landet – 2002 var toppåret i övriga Sverige – avtog infl yttningen till länet. 

Redan 1996 minskade infl yttningen av arbetslösa och 1999 infl yttningen av stude-

rande. År 2001 vände också utvecklingen bland de förvärvsarbetande. 

Tillgången till arbete försämrades 2003–2005 och antalet arbetslösa ökade. 

Bland de arbetslösa tilltog migrationen till länet samtidigt som arbetsmarknaden 

försvagades 2003. Ett år senare – 2004 – ökade infl yttningen av studenter. De 

som redan har förvärvsarbete påverkas inte av svängningarna på arbetsmarknaden 

lika snabbt. Först 2005 ökade infl yttningen av förvärvsarbetande.

Hur gick det för infl yttarna när de bosatt sig i Stockholms län? De fyra 

diagrammen nedan redovisar vad de som var förvärvsarbetande året före 

infl yttningen respektive arbetslösa, studerande eller övriga gjorde året efter 

infl yttningen.
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Diagram 3.51: Infl yttade förvärvsarbetande från övriga Sverige i åldern 20–64 
år fördelade efter aktivitet året efter infl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag. 

Diagrammet17 ovan redovisar uppgifter för de fl yttande t.o.m. 2003. När denna 

rapport skrivs föreligger regional arbetsmarknadsstatistik (RAMS) t.o.m. 2004. 

Här klassifi ceras fl yttarna efter aktivitet året efter fl yttningen och då blir 2003 det 

senaste året som kan redovisas.

Den heldragna linjen i diagrammet ovan illustrerar återigen de dramatiska 

förändringarna på den svenska arbetsmarknaden. I mitten på 1980-talet hade 90 

procent av de infl yttade förvärvsarbetande ett arbete året efter infl yttningen. När 

arbetsmarknadsläget var som besvärligast i början på 1990-talet var andelen så låg 

som 75 procent. Det syns också i diagrammet ovan att fl er infl yttade var arbets-

lösa efter fl ytten i början på 1990-talet. Toppåren vid millennieskiftet var andelen 

förvärvsarbetande åter nästan 90 procent. 

17 I diagrammet ovan fi nns tidsseriebrott dels i selekteringsvillkoret (i det aktuella fallet – förvärvs-
arbetande året före infl yttningen) dels i utfallsredovisningen. För att undvika alltför komplicerade 
diagram bortses här från tidsseriebrotten.
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Diagram 3.52: Infl yttade arbetslösa från övriga Sverige i åldern 20–64 år 
fördelade efter aktivitet året efter infl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag. 

 

I debatten framförs ofta att arbetslösheten skulle bli lägre om rörligheten på den 

svenska arbetsmarknaden vore större. Diagrammet ovan ger en bild av hur det 

gått för de arbetslösa som fl yttat från övriga landet till Stockholms län. Så länge 

som arbetsmarknadsläget var gott på 1980-talet hade 80 procent av de infl yttade 

ett förvärvsarbete året efter fl ytten. Under mitten på 1990-talet fi ck årligen 1 500 

arbetslösa, som fl yttade in från övriga landet, arbete i länet. Trots detta var det 

bara varannan av de infl yttade arbetslösa som fi ck ett arbete. 

Efter år 2000 pendlar andelen förvärvsarbetande i gruppen mellan 60 och 70 

procent d.v.s. två av tre arbetslösa har fått ett jobb efter fl ytten till Stockholms län. 
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Diagram 3.53: Infl yttade studerande från övriga Sverige i åldern 20–64 år 
fördelade efter aktivitet året efter infl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag. 

Tidigare har fyra olika stadier i infl yttningen till länet beskrivits. De tre första 

åskådliggörs tydligt i diagrammet ovan. 

Under slutet av 1980-talet var infl yttningen av studerande låg samtidigt som 

de fl esta – ca 80 procent – förvärvsarbetade året efter infl yttningen. I början på 

1990-talet med ras i efterfrågan på arbetskraft och allt fl er studerande på hög-

skolor och universitet ökade infl yttningen till länet av studerande. Åren 1993 och 

1994, de mörkaste åren på den svenska arbetsmarknaden, fi ck bara varannan av 

de infl yttade studenterna ett arbete. Fram till millennieskiftet förbättrades vill-

koren betydligt. Åren närmast efter millennieskiftet har arbetsmarknadsläget var 

tämligen gott i Sverige. Det har gjort att färre studerande fl yttar till länet. 

Det utbud av högskoleutbildning som fi nns i länet är attraktivt för studerande 

på andra orter i Sverige. Diagrammet visar att ca 2 000 studerande årligen fl yttar 

till länet för att fortsätta sina studier.
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Diagram 3.54: Infl yttade sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare 
samt personer som ej förvärvsarbetar och inte erhåller några bidrag från 
övriga Sverige i åldern 20–64 år fördelade efter aktivitet året efter infl ytt-
ningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag. 

Diagrammet ovan avser infl yttade till länet som året före fl ytten antingen var 

sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare eller personer som ej förvärvs-

arbetade och inte erhöll några bidrag. De som ingår i denna grupp har haft dålig 

anknytning till arbetsmarknaden på sin tidigare hemort. Någon samvariation 

 mellan det allmänna arbetsmarknadsläget och nivån på fl yttningarna i denna 

grupp är svår att se. Arbetsmarknadsläget i Stockholms län har naturligtvis bety-

delse för i vilken omfattning de infl yttade kan få arbetet. I det senare fallet fi nns en 

tydlig samvariation. 

Under det goda arbetsmarknadsläget i slutet av 1980-talet var sex av tio in-

fl yttade förvärvsarbetande året efter infl yttning trots att man stod utanför arbets-

marknaden året före fl ytten till länet. I början av 1990-talet medförde inte fl ytten 

någon förändring ur aktivitetssynpunkt för fl ertalet. 

Kriser på arbetsmarknaden slår hårt mot individer som inte är etablerade, t.ex. 

ungdomar och nyanlända invandrare. En hög andel av de infl yttade socialbidrags-

tagarna är utrikes födda. Under 10-årsperioden 1989–1999 var mellan 70 och 80 

procent av de infl yttade socialbidragstagarna utrikes födda. I avsnittet Stockholms 
län – utlandet konstateras att ”Hela Sverige”-strategin medförde att infl ytt-

ningen från utlandet till Stockholms län blev förhållandevis låg under 1985–1995. 

Samtidigt ökade infl yttningen av utrikes födda från övriga landet. Eftersom 
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efterfrågan på arbetskraft varit låg sedan 1990-talets början har socialbidrag blivit 

försörjnings källan för nyanlända invandrare.

Nedanstående diagram sammanfattar vad som hänt för alla infl yttare i åldern 

20–64 år. 

Diagram 3.55: Samtliga infl yttade från övriga Sverige i åldern 20–64 år 
 fördelade efter aktivitet året efter infl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även arbetslösa personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar och inte 
erhåller några bidrag.

I diagram 3.50 mäts aktiviteten (förvärvsarbete, arbetslöshet etc.) ett år före fl ytten. I ovanstående 
diagram redovisas aktiviteten ett år efter fl ytten d.v.s. det är två års mellanrum mellan mätningarna. 
Flyttarna är företrädesvis i åldrar där förvärvsfrekvensen stiger med tilltagande ålder. Det gör att även 
utan en fl ytt borde fl er bli förvärvsarbetande beroende på stigande ålder. En kontrollräkning visar att 
ålderseffekten för åren 1986–1993 ger 400–900 fl er förvärvsarbetande och åren därefter 1 300–2 100 
fl er förvärvsarbetande. Det högsta värdet noteras för år 1998.

Diagrammet ovan ska jämföras med diagram 3.50 där aktiviteten, förvärvsarbete, 

arbetslöshet etc., före fl ytten till länet redovisas. I nedanstående diagram jämförs 

antalet förvärvsarbetande året före infl yttningen med antalet efter, d.v.s. antalet 

arbetslösa före och efter infl yttningen etc. 
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Diagram 3.56: Nettoeffekten av migrationen med avseende på aktivitet 
– förvärvsarbete, arbetslöshet, studier etc. – från övriga Sverige för personer 
i åldern 20–64 år 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Aktiviteten har mätts året före infl yttningen och året efter d.v.s. med två års mellanrum. Flyttarna är 
företrädesvis i åldrar där förvärvsfrekvensen stiger med tilltagande ålder. Det gör att även utan en 
fl ytt borde fl er bli förvärvsarbetande beroende på stigande ålder. En kontrollräkning som presenteras 
nedan visar att ålderseffekten för åren 1986–1993 ger 400–900 fl er förvärvsarbetande och åren där-
efter 1 300–2 100 fl er förvärvsarbetande. Det högsta värdet noteras för 1998.

År Ålderseffekt År Ålderseffekt År Ålderseffekt År Ålderseffekt

1986 451 1991 694 1996 1 633 2000 1 970

1987 427 1992 710 1997 1 911 2001 1 673

1988 385 1993 939 1998 2 053 2002 1 469

1989 691 1994 1 295 1999 1 936 2003 1 420

1990 334 1995 1 778   

Två grupper har förändrats radikalt. De studerande har blivit färre efter fl ytten 

samtidigt som de förvärvsarbetande blivit fl er. Detta gäller i första hand för åren 

efter 1995. Personer som fl yttade från övriga Sverige till länet 1991 och 1992 kom 

till ett mycket dåligt arbetsmarknadsläge. Efter fl ytten var det färre som hade 

förvärvsarbete än före. År 1994 förbättrades situationen påtagligt. Fler fi ck arbete 

och färre studerade eller var arbetslösa efter fl ytten från övriga landet. Fram till 

millennieskiftet hade arbetsmarknaden i länet stor förmåga att ta emot infl yttade i 

arbetslivet. Åren därefter låg efterfrågan på arbetskraft i övriga Sverige på ungefär 

samma nivå som i Stockholms län. Då fl yttade färre till arbete i Stockholm.
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De, som efter fl ytten är beroende av sjukpenning, socialbidrag, förtidspension 

etc. är 15–20 procent färre än de var före fl ytten. De är inte heller så många i abso-

luta tal, mellan 500 och 600 per år. 

Det svenska statistiksystemet har mycket knapphändig information om per-

soner som fl yttar till Sverige. Någon upplysning om t.ex. förvärvsarbete året före 

fl ytten till Sverige fi nns inte. Däremot fi nns information om förvärvsarbete etc. 

året efter personerna blivit folkbokförda som immigranter. Det fi nns anledning att 

anta att svenskar som återvänder har andra förutsättningar än de utrikes födda. I 

gruppen immigranter behandlas därför nyanlända invandrare och återvändande 

svenskar var för sig. 

Diagram 3.57: Infl yttade utrikes födda från utlandet i åldern 20–64 år för-
delade efter aktivitet året efter folkbokföringen som immigranter 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Sedan mitten av 1980-talet har invandringen till Sverige dominerats av fl ykting- 

och anhöriginvandring från Asien, Afrika, Sydamerika och forna Jugoslavien. 

Det är således inte efterfrågan på arbetskraft som styrt invandringen. Det gör att 

andelen som förvärvsarbetat året efter de har blivit folkbokförda som immigranter 

är låg. Flertalet är beroende av bidrag. Mönstret i diagrammet ovan är ungefär 

detsamma som för infl yttade sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare 

etc. (se diagram 3.54). 

Under slutet av 1980-talet förekom arbetskraftsinvandring från framförallt 

Norge. Uppgången i kurvan för förvärvsarbetande bland nyanlända invandrare 
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under andra halvan av 1990-talet kan sättas i samband med inträdet i EU då fl er 

EU-medborgare fl yttade till Stockholms län. Uppgifter fi nns ännu inte som visar 

vilka effekter utvidgningen av EU den 1 maj 2004 har haft. Man kan anta att 

 kurvan över de förvärvsarbetande vänder uppåt åren 2004 och 2005.

Diagram 3.58: Återinfl yttade svenskar från utlandet i åldern 20–64 år 
fördelade efter aktivitet året efter infl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även arbetslösa personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar och inte 
erhåller några bidrag.

Återinfl yttade svenskar från utlandet bör i första hand ses som en funktion av den 

tidigare utfl yttningen. Arbetsmarknadsläget i Stockholms län har betydelse för när 

återfl yttningen sker eftersom fl ertalet förvärvsarbetar när de återvänder. Den låga 

återfl yttningen i början på 1990-talet och den höga runt millennieskiftet är båda 

exempel på hur arbetsmarknadsläget och återfl yttningen samvarierar. I slutet 

på 1980-talet låg utvandringen av svenskar på en låg nivå. I början på 1990-talet 

fanns det därför få svenskar utomlands med hög benägenhet att återvandra sam-

tidigt som efterfrågan på arbetskraft var låg i Sverige. Det motsatta förhållandet 

rådde vid millennieskiftet. Några år tidigare var utvandringen hög och därmed 

fanns det många med hög benägenhet att återvandra. Åren runt millennieskiftet 

var efterfrågan på arbetskraft god i Stockholms län varför många återvände just 

då. Det är två exempel på hur tidigare utvandring styr återvandringen samtidigt 

som återvandrarna anpassar sig efter arbetsmarknadsläget.
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Aktivitet för utfl yttade
I föregående avsnitt visas hur migrationen till Stockholms län samvarierar med 

arbetsmarknadsläget i länet och i övriga landet. I detta avsnitt studeras samban-

den mellan utfl yttningen från länet och arbetsmarknadsläget i länet och resten av 

landet. Uppläggningen är densamma som i förra avsnittet. Först beskrivs vilken 

aktivitet de utfl yttade från länet hade året före utfl yttningen. Sedan jämförs aktivi-

teterna före och efter utfl yttningen. 

Drygt 17 000 personer i åldern 20–64 år fl yttade under perioden från länet till 

andra delar av Sverige. Det var 4 500 färre än infl yttarna. Året före utfl yttningen 

hade 12 000 ett arbete. Året efter utfl yttningen var det 1 300 färre som förvärvs-

arbetade. De fl esta personer som fl yttar är mellan 20 och 30 år d.v.s. i åldrar då 

förvärvsfrekvensen ökar med stigande ålder. Under en tvåårsperiod (året före 

fl yttningen jämfört med året efter) borde därför antalet förvärvsarbetande öka 

med drygt 600 bland de utfl yttade. Också bland utfl yttarna fi nns en ålderseffekt, 

ökad förvärvsfrekvens vid stigande ålder, men den är mindre än för infl yttarna på 

grund av att utfl yttarna är något äldre. Antalet förvärvsarbetande borde ha ökat 

med i genomsnitt 600 personer per år beroende på ålderseffekten. När effekten av 

fl yttning och stigande ålder summerats framgår att 1 200 personer teoretiskt gått 

till gruppen ej förvärvsarbetande på grund av fl yttningen.

 
Tabell 3.7: Utfl yttade i åldern 20–64 år till övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter utfl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Arbetsmarknadsstatus året 
före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus året efter fl ytten

Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Samtliga

Förvärvsarbetande 8 873 3 092 11 965

Ej förvärvsarbetande 1 781 3 519 5 300

Samtliga 10 654 6 611 17 265

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.
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Diagram 3.59: Samtliga utfl yttade till övriga Sverige i åldern 20–64 år 
 fördelade efter aktivitet året före utfl yttningen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Observera tidsseriebrotten 1994 och 2004.

Utfl yttningen av personer med förvärvsarbete har varierat åtskilligt under 20-

 årsperioden 1986–2005. De två topparna, 1989–1990 och 2001–2003, inträffade 

när sysselsättningsläget var som bäst både i Stockholms län och i övriga Sverige. 

När arbetsmarknaden försämras både i länet och i övriga Sverige avtar utfl yttning-

en. Det är naturligt – utbudet på arbetstillfällen blir lägre. När utbudet ökar tilltar 

utfl yttningen. Exempel på detta syns i slutet av både 1980-talet och 1990-talet.

1990-talets ekonomiska kris syns som en svacka bland de utfl yttade förvärvs-

arbetande och som en topp bland utfl yttade arbetslösa. 

År 1993–1997 var arbetsmarknadsläget som sämst i Sverige. Men redan 1992 

ökade utfl yttningen av arbetslösa från länet och kulminerade åren 1994–1995 

med ca 1 500 per år. De goda åren 2001–2002, med efterkristidens mått mätt, 

minskade utfl yttningen av arbetslösa till ca 500 per år. Därefter har utfl yttningen 

av arbetslösa åter ökat vilket troligen beror på sämre utbud på arbete i länet.

Studerande som lämnade länet för att bosätta sig i andra delar av landet var före 

år 1990 en marginell företeelse – färre än 1 000 per år. Under de senaste åren har 

ca 3 000 per år fl yttat från länet till andra delar av landet. Expansionen av den 

högre utbildningen i Sverige ger möjligheter till specialinriktade studier över hela 

landet samtidigt som efterfrågan på lärare vid högskolorna har varit stor.

Migrationen från Stockholm till övriga Sverige samvarierar med konjunk-



Stockholmsmigranterna 119

turförloppet i hela landet. När tillgången på arbete ökar, såväl i Stockholms län 

som i övriga Sverige, ökar utfl yttningen av personer med arbete. När utbudet av 

arbete avtar, minskar utfl yttningen från länet. Flyttmönstret bland de arbetslösa 

är det motsatta. Vid hög arbetslöshet ökar utfl yttningen av arbetslösa och vid låg 

minskar  utfl yttningen.

De fyra följande diagrammen visar hur det gått för de utfl yttade förvärvs-

arbetande, arbetslösa etc. ett år efter deras bosättning i övriga Sverige. 

Diagram 3.60: Utfl yttade förvärvsarbetande till övriga Sverige i åldern 20–64 
år fördelade efter aktivitet året efter utfl yttningen 1986–2003

8

10

12

14

6

4

2

0

1985 1990 1995 2000 2005

Tusental

Förvärvs-
arbetande

Arbetslösa

Övriga

År

Studerande 

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Kurvan som representerar de förvärvsarbetande är mer dramatisk i diagrammet 

ovan än i de föregående. En tredjedel av dem, som fl yttade från länet under den 

ekonomiska krisen, saknade förvärvsarbete ett år efter fl ytten. Efter millennie-

skiftet har förhållandena förbättrats men fortfarande är det bara tre av fyra som 

har ett arbete ett år efter fl ytten. Intressant är att drygt 10 procent av de utfl yttade 

är studerande året efter fl ytten från Stockholm. Det ligger nära till hands att anta 

att det är en av makarna i en familj som studerar på den nya bostadsorten i väntan 

på ett lämpligt arbete. Men det är framförallt bland ensamstående som det är 

vanligt att man studerar efter fl ytten från länet. Detta är mer utbrett bland kvinnor 

än bland män.
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Diagram 3.61: Utfl yttade arbetslösa till övriga Sverige i åldern 20–64 år 
 fördelade efter aktivitet året efter utfl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

I mitten på 1990-talet fl yttade årligen 1 500 arbetslösa från länet till andra delar 

av landet. En tredjedel hade ett arbete ett år efter fl ytten, en tredjedel var fortfa-

rande arbetslösa medan resten studerade eller fi ck sin försörjning via bidrag. Åren 

2001–2003 var det bara ca 500 arbetslösa som fl yttade från länet per år. Knappt 

hälften av de utfl yttade arbetslösa hade förvärvsarbete efter fl ytten. 

Det ligger nära till hands att anta att en stor andel av de arbetslösa som lämnar 

Stockholms län är återfl yttare. Det kan vara bättre att vara arbetslös på sin gamla 

hemort med lägre boendekostnader och närhet till vänner och bekanta än att bo 

kvar i länet. Men detta är en förhastad slutsats. Bara en fjärdedel av de utfl yttade 

är återfl yttare d.v.s fl yttar till det län där hon/han är född. Det generella mönstret 

under hela perioden 1986–2005 är att hälften av de utfl yttade arbetslösa tidigare 

har fl yttat in från övriga landet. Varannan av dessa fl yttar till sitt födelselän och 

varannan är inrikes vidarefl yttare. En fjärdedel av utfl yttarna är stockholmare och 

den resterande fjärdedelen är utrikes födda. 
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Diagram 3.62: Utfl yttade studerande till övriga Sverige i åldern 20–64 år 
fördelade efter aktivitet året efter utfl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
s jukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

De fl esta studerande som fl yttar till länet gör det för att börja förvärvsarbeta. 

 Studerande som fl yttar från länet går i stor utsträckning till fortsatta studier 

utanför länet. Bara en tredjedel av de studerande som fl yttade 1993–1998 hade 

förvärvsarbete året efter utfl yttningen. Under de senaste åren har förhållanden 

förändrats något. År 2004 hade fyra av tio utfl yttade studerande ett arbete ett år 

efter fl ytten.
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Diagram 3.63: Utfl yttade sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare 
samt personer som ej förvärvsarbetar och inte erhåller några bidrag till 
övriga Sverige i åldern 20–64 år fördelade efter aktivitet året efter utfl ytt-
ningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även arbetslösa personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar och inte 
erhåller några bidrag.

Saknar man fortfäste på arbetsmarknaden när man bor i Stockholms län blir det 

knappast lättare komma in på arbetsmarknaden efter fl ytten från länet. I genom-

snitt under perioden hade två av tio ett arbete efter fl ytten medan sex av tio levde 

på bidrag efter fl ytten till övriga Sverige. 

Inte heller i denna grupp är återfl yttning särskilt vanlig. Det är bara ca 20 pro-

cent av utfl yttarna i denna grupp som återvänder till sitt födelselän. Till skillnad 

mot infl yttarna är förhållandevis få utrikes födda i gruppen – drygt 25 procent. 

Ungefär en tredjedel av utfl yttarna med socialbidrag, sjukpenning etc. är födda i 

Stockholms län. Flertalet fl yttar till de närbelägna länen i Mälardalen samt till det 

två andra storstadslänen – Skåne och Västra Götaland. I förhållande till de mot-

tagande länens folkmängd fl yttar ovanligt många stockholmare med socialbidrag 

etc. till Gotlands och Kalmar län. 
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Diagram 3.64: Samtliga utfl yttade till övriga Sverige i åldern 20–64 år 
 fördelade efter aktivitet året efter utfl yttningen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Diagrammet ovan visar samtliga utfl yttade i åldern 20–64 år från Stockholms 

län till övriga landet fördelade på förvärvsarbetande, arbetslösa, studerande och 

övriga året efter utfl yttningen. Jämför man med motsvarande uppgifter året före 

utfl yttningen (se diagram 3.59) ser man en del förändringar. Dessa förändringar 

framgår av nedanstående diagram. 
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Diagram 3.65: Nettoeffekten av migrationen med avseende på aktivitet 
– förvärvsarbete, arbetslöshet, studier etc. – från Stockholms län till övriga 
Sverige för personer i åldern 20–64 år 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Aktiviteten mäts året före utfl yttningen och året efter d.v.s. med två års mellanrum. De fl esta migran-
terna är i de åldrar då förvärvsfrekvensen stiger. Nedanstående tabell visar det förväntade tillskottet 
av förvärvsarbetande bland utfl yttarna på grund av de har blivit två år äldre.

År Ålderseffekt År Ålderseffekt År Ålderseffekt År Ålderseffekt

1986 123 1991 416 1996 735 2000 913

1987 131 1992 486 1997 824 2001 925

1988 384 1993 591 1998 883 2002 1 022

1989 161 1994 836 1999 880 2003 1 014

1990 415 1995 728

Utfl yttningen har medfört att de förvärvsarbetande minskar med drygt 1 000 per 

år. Mätningarna görs året före och året efter fl ytten; det är alltså två år mellan 

mättidpunkterna. De fl esta fl yttande är i den ålder då förvärvsfrekvenserna ökar. 

Utvecklingen borde därför ha varit den motsatta. Fler av de utfl yttade borde ha 

haft ett förvärvsarbetande året efter fl ytten – under 1980-talet bara några hundra 

fl er, under 1990-talet mellan 400 och 900 fl er och 1 000 fl er åren 2001–2004. 

 Arbetsmarknaden utanför Stockholms län har inte samma differentierade utbud 

av arbetstillfällen som länet. Som en följd av utfl yttningen från länet blir i genom-

snitt 600 fl er arbetslösa och 300 fl er bidragsberoende per år. 
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Man vill gärna se ett samband mellan å ena sidan kurvorna över förvärvsarbete 

och arbetslöshet och å andra sidan de kurvor som fi nns i diagrammet ovan. Men 

diagrammet ovan redovisar fl yttningarna det året de anmälts men med aktiviteten 

året före och efter fl yttningen. Den som fl yttar t.ex. 1995 redovisas efter aktiviteten 

1994 (före fl ytt) och efter aktiviteten 1996 (efter fl ytten). Svängningarna i konjunk-

turen förstärks därför i diagrammet och tycks inträffa ett år tidigare än de faktiskt 

gjort. Diagrammet ska tolkas så att bland den som utfl yttat 1995 var det ca 1000 

färre förvärvsarbetade 1996 än 1994. 

De som fl yttade från länet 1991 drabbades hårt av den ekonomiska krisen året 

därpå. En hel del av dem blev arbetslösa eller beroende av bidrag.

Efter millennieskiftet var arbetsmarknadsläget bättre men trots det var en del 

av de utfl yttade arbetslösa året efter fl yttningen. Migranter har en besvärlig situa-

tion på en vikande arbetsmarknad.
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Återutvandring bland utrikes födda emigranter

Diagram 3.66: Utrikes födda avregistrerade ur folkbokföringen som 
 emigranter i åldern 20–64 år fördelade efter aktivitet året före 
 avregi streringen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

Diagrammet ovan visar år för avregistrering som emigrant av utrikes födda. 

Personer som året före avregistreringen var förvärvsarbetande, arbetslösa eller 

studerande har sannolikt lämnat Sverige det år som redovisas i statistiken. 

I gruppen ”övriga” har troligen de fl esta personerna avregistrerats av folkbok-

föringsmyndigheten när myndigheten upptäckt att de inte längre är bosatta i 

landet. Personerna kan ha lämnat landet ett, två eller fl era år tidigare än då de 

avregistrerats. 

Det höga värdet 1986 för ”övriga” är en följd av den folkbokföringskontroll som 

gjordes i samband med 1985 års folk- och bostadsräkning. År 1994 påtalade SCB 

för dåvarande Riksskatteverket att det fanns brister i folkbokföringen. SCB skrev18 

bl.a.:

  ”Flera statistikkällor pekar på att ca 10 procent eller ca 40 000 personer av de 

 utomnordiska invandrarna, som enligt folkbokföringen vistas i landet, inte 

 längre fi nns i landet. Analysen bygger bl.a. på dödlighetsstudier (uppseende-

väckande få dödsfall registreras bland utomnordiska invandrare), postreturer 

och bortfall i statistiska undersökningar.” 

18 Se SCB Dnr 2574/94
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Samma år ökade antalet avregistreringar som emigrant, initierade av folkbok-

föringen, med 1 000 till 3 000 personer i Stockholms län. Om detta är en tillfällig-

het eller har något samband är inte känt. Under 2003–2005 avregistrerades upp-

skattningsvis 60 procent av emigranterna på initiativ av myndigheten. Sambandet 

mellan utresan från Sverige och det år som redovisas i statistiken blir allt mindre. 

Nedanstående diagram ger en uppfattning om tillförlitligheten i emigrations-

statistiken med fördelning på ländergrupper. 

Diagram 3.67: Genomsnittligt antal avregistrerade ur folkbokföringen 
som emigranter i åldern 20–64 år 1999–2005 i procent av folkmängden
i samma ålder
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt RTK:s 
 Områdesdatabas (ODB).

Anmärkning: ”Avregistrerade ur folkbokföringen som emigranter” defi nieras som personer 
som året före avregistreringen hade aktiviteten ”Övriga, ej förvärvsarbetande”.

Diagrammet ovan ger ingen information om emigrationsstatistikens kvalitet i 

allmänhet och övertäckningen i befolkningsregistret. Däremot kan man få viss 

indikation på hur kvaliteten varierar mellan grupperna. Den bästa kvaliteten 

föreligger för invandrare från forna Jugoslavien, kandidatländerna och Finland. 

Den sämsta för invandrare från Nordamerika, ”EU15-länderna utom Norden” 

och ”övriga Norden” (Danmark, Island och Norge). Övriga ländergrupper har en 

mellanställning. Redan 1996 påvisade SCB19 ett mönster, snarlikt det ovanstå-

ende. SCB analyserade postreturerna i en enkätundersökning – riktad till utrikes 

19 Övertäckningen i Registret över totalbefolkningen – en studie av postreturer. Metodrapport från 
BoR-avdelningen 1996:7, SCB.
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födda personer – som genomfördes för att komplettera SCB:s utbildningsregister. 

 Personer som inte kunde nås med enkäten och som hade kvar samma adress ett 

år efter enkätundersökningen ansågs inte längre bo kvar i Sverige och därmed 

felaktigt registrerade som bosatta i Sverige. SCB fann att andelen postreturer var 

låg bland nordbor och personer från forna Jugoslavien medan andelarna var höga 

för personer från Nordamerika, Nordeuropa (exklusive Norden) och Sydeuropa. 

Undersökningen visar att andel postreturer var högre i Stockholms län än i resten 

av landet. Den påtagliga skillnaden mot vad man fann för 10 år sedan är att nord-

bor förutom fi nländare nu har betydligt sämre värden än tidigare. 

Det internordiska fl yttningsbetyget (samtidig avregistrering i nordiskt utfl ytt-

ningsland och registrering i nordiskt infl yttningsland) borde leda till att statisti-

ken om fl yttningar i Norden har god kvalitet. Men så är det inte längre. De fl esta 

länderna saknar befolkningsregister. Det gör att det inte fi nns någon tradition 

bland merparten av invandrarna att anmäla utfl yttning när de lämnar ett land. Att 

emigrationsstatistiken inte har hög kvalitet är regel snarare än undantag och inget 

unikt för Sverige.

Utvandring av personer födda i Sverige

Diagram 3.68: Utvandring av personer födda i Sverige i åldern 20–64 år 
 fördelade efter aktivitet året före avregistreringen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser förutom arbetslösa personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga 
 inkluderar sjukskrivna, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt personer som ej förvärvsarbetar 
och inte erhåller några bidrag.

På fl era ställen i denna rapport påpekas att utfl yttning av svenskar till utlandet 

samvarierar med konjunkturen. När efterfrågan på arbetskraft i Sverige avtar ökar 
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utfl yttningen. När utbudet på arbetstillfällen ökar minskar utfl yttningen. 

Av diagrammet ovan framgår att fl ertalet av de svenskar som emigrerar hade ett 

arbete året före utfl yttningen. Kurvan över de förvärvsarbetande har det förvän-

tade utseendet – en uppgång till 1990-talets slut, en nergång efter millennieskiftet 

och åter en uppgång åren 2004–2005. Uppgången från 1990 till 1997 beror inte 

bara på konjunkturen i Sverige utan har också några andra orsaker. Sveriges 

inträde i EU öppnade arbetsmarknaden för svenskar i ytterligare 12 länder. I och 

med att fl er svenska företag etablerar sig utomlands blir det vanligare att svenskar 

fl yttar för att arbeta utomlands i företaget.

Av de emigrerande svenskarna är det få som var arbetslösa eller studerade året 

före utvandringen. Det verkar som man måste ha fotfäste på arbetsmarknaden 

före fl ytten till utlandet.

En ganska stor andel av emigranterna tillhör gruppen ”övriga” i diagrammet 

ovan. En liten andel av dem var sjukskrivna, förtidspensionerade eller social-

bidragstagare året före fl ytten – endast 10–15 personer under de senaste 10 åren. 

Flertalet i gruppen ”övriga” hade vare sig arbete eller bidrag året före fl ytten. 

 Troligen är det fråga om personer som lämnat Sverige utan att meddela fl ytten 

utomlands till folkbokföringen. Efter ett tag har folkbokföringen upptäckt att 

 personen inte längre fi nns i Sverige och därför avfört personen som emigrerad. 

Rörliga och inte rörliga 
Är rörligheten för låg i Sverige? Denna rapport ger inte svar på den frågan men 

visar hur rörligheten varierar mellan olika grupper i befolkningen. Den använda 

metoden är enkel: ett köns- och åldersstandardiserat indextal (den indirekta 

 metoden) visar skillnaderna mellan grupperna. 

Först beskrivs infl yttningen från övriga Sverige till Stockholms län. Därefter 

 beskrivs fl yttningar i motsatt riktning och slutligen fl yttningarna från Stockholms 

län till utlandet. En fl yttström saknas i analysen – från utlandet till Stockholms 

län. Det svenska statistiksystemet har inga upplysningar om immigranternas 

 aktivitet året före invandringen. Den metod som här används skulle förutsätta 

att det fanns uppgifter om befolkningen i varje land efter kön, ålder och aktivitet. 

Därför måste fl yttningarna från utlandet utlämnas i denna analys.
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Infl yttning till Stockholms län

Diagram 3.69: Infl yttning till Stockholms län, 1986–2005, från övriga Sverige 
fördelad på förvärvsarbetande, arbetslösa, studerande och övriga i åldern 
20–64 år. Indextal (Infl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjukskrivna, pensionärer, förtidspensionärer, kapitalinkomsttagare, socialbidragstagare samt 
personer som ej förvärvsarbetar och inte erhåller några bidrag.

Det är knappast förvånande att de studerande är mest rörliga och att de förvärvs-

arbetande är minst. När man är klar med studierna är många beredda att fl ytta 

från studieorten för att få arbete. Flertalet av de studerande har dessutom redan 

gjort en fl ytt – till studieorten. Därmed har de kommit in i den rörliga grup-

pen. I föregående avsnitt diskuteras variationerna i kurvorna över tiden. Nu är 

det nivåskillnaderna som är intressanta. De arbetslösa har ca 30 procents högre 

benägenhet att fl ytta till Stockholms län än de med förvärvsarbete. De studerande 

har drygt dubbelt så hög benägenhet att fl ytta till Stockholms län jämfört med 

de förvärvsarbetande. Gruppen ”övriga” redovisas i nästa diagram enligt SCB:s 

indelning.
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Diagram 3.70: Infl yttning av ej förvärvsarbetande till Stockholms län, 1986–
2005, från övriga Sverige fördelad på socialbidragstagare, sjukskrivna  eller 
förtidspensionärer samt pensionärer, kapitalinkomsttagare eller  perso ner 
utan bidrag i åldern 20–64 år. Indextal (Infl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: De tre grupperna i diagrammet motsvarar gruppen ”Övriga” i föregående diagram.

Sjukskrivnas och förtidspensionärers indextal ligger nära 100 under hela 20-

årsperioden d.v.s. deras benägenhet att fl ytta till Stockholms län ligger nära det 

förväntade och har inte ändrats under perioden. 

Den heterogena gruppen ”pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer 

utan bidrag” låg under åren 1986–1993 ca 50 procent över de förväntade värdena 

för att åren 1994–2005 variera mellan 75 och 100 procent över de förväntade 

 värdena. Ungefär hälften av gruppen är förankrad i samhället och får sin försörj-

ning via pensioner (t.ex. avtalspensioner) eller kapitalinkomster medan en ganska 

stor andel av de övriga tillhör den grupp som saknar redovisade inkomster och 

inte har några bidrag. Antagligen har en del personer i gruppen lämnat Sverige 

och siffrorna är därför osäkra. Sannolikt skulle indextalen vara 10–20 procent 

högre om underlaget varit korrekt för gruppen ”utan inkomster”. 

Under perioden 1985–1994 var infl yttningen till länet av socialbidragstagare  

ovanligt stor. Som nämns på fl era ställen i rapporten tillämpades då ”Hela 

Sverige” -strategin vid mottagandet av fl yktingar (se sid. 62). Många av fl ykting-

arna som fi ck sin första bostad i övriga landet fl yttade efter en kort tid till Stock-

holms län. Det är den huvudsakliga förklaringen till de höga indextalen 1986–94. 

Därefter har indextalen för socialbidragstagare legat på samma nivå som för 

arbetslösa.
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Socialbidragstagare och även en del av dem som tillhör gruppen ”pensionärer, 

kapitalinkomsttagare eller personer utan bidrag” kan anses tillhöra en ekono-

miskt utsatt grupp i samhället. Deras benägenhet att fl ytta från mindre orter till 

storstadsmiljöer är hög. 

Utfl yttning från Stockholms län

Diagram 3.71: Utfl yttning från Stockholms län, 1987–2005, till övriga Sverige 
fördelad på förvärvsarbetande, arbetslösa, studerande och övriga i åldern 
20–64 år. Indextal (Utfl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjuk skrivna, pensionärer, kapitalinkomsttagare, förtidspensionärer, socialbidragstagare samt 
personer som ej förvärvsarbetar och inte erhåller några bidrag.

Indextalen för utfl yttningen är inte jämförbara med dem som avser infl yttningen 

till länet. Det intressanta är emellertid vilket avstånd det är mellan kurvorna och 

kurvornas förhållande till varandra. I dessa avseenden kan jämförelser göras med 

de föregående diagrammen. De förvärvsarbetande betraktas här som ”norm” som 

de övriga indextalen jämförs med. De förvärvsarbetande är den största gruppen. 

Arbetslösa bosatta i Stockholms län är mer benägna att fl ytta till övriga Sverige 

än de arbetslösa i övriga Sverige är att fl ytta i motsatt riktning. För de studerande 

är förhållandet det motsatta. Studerande i länet har jämfört med studerande i 

övriga Sverige en låg benägenhet att fl ytta. Det är ganska naturligt. I en huvudstad 

fi nns ett stort utbud av kvalifi cerad utbildning och av kvalifi cerade arbeten inom 

både förvaltning och näringsliv. Regeringskansliet och de centrala ämbetsverken 

anställer nästan bara personer med högskoleutbildning. Många svenska företag 

har huvudkontor i Stockholm och erbjuder kvalifi cerade och välavlönade arbeten. 
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Indextalen för gruppen ”Övriga” ligger nära de förvärvsarbetandes indextal. I 

nedan stående diagram är gruppen fördelad på sina tre delar enligt SCB:s indelning. 

Diagram 3.72: Utfl yttning av ej förvärvsarbetande från Stockholms län, 
1987–2005, till övriga Sverige fördelad på socialbidragstagare, sjukskrivna eller 
förtidspensionärer samt pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer 
utan bidrag i åldern 20–64 år. Indextal (Utfl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: De tre grupperna i diagrammet motsvarar gruppen ”Övriga” i föregående diagram.

Det som är utmärkande för indextalen i diagrammet ovan är att variationerna 

över tiden är små och att talen ligger ganska nära 100 d.v.s. nära de förväntade 

värdena.  Socialbidragstagare och ”pensionärer, kapitalinkomsttagare eller per-

soner utan bidrag” har lägre benägenhet att fl ytta från länet till övriga landet än 

de som är bosatta där har att fl ytta till Stockholms län. Sjukskrivna eller förtids-

pensionerade har högst benägenhet av de tre grupperna att lämna länet och 

bosätta sig i någon annan del av Sverige. Här skiljer sig mönstret från migrationen 

till länet. Sjukskrivna eller förtidspensionerade i övriga landet har den lägsta 

 benägenheten att fl ytta till Stockholms län.

För långtidssjukskrivna eller förtidspensionärer är storstaden inte så lockande 

vilket gör att fl yttningarna till länet ligger på en normal nivå. Flyttningen från 

länet av personer i denna grupp ligger däremot på en ganska hög nivå.

Situationen är något annorlunda för personer som tillhör grupperna social-

bidragstagare, eller ”pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer utan 

bidrag”. Att fl ytta till mindre orter tycks inte vara så lockande. Gruppen ”pensio-

närer, kapitalinkomsttagare eller personer utan bidrag” är emellertid heterogen.
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Utfl yttning från Stockholms län till andra länder

Diagram 3.73: Utfl yttning från Stockholms län, 1987–2005, till utlandet 
 fördelad på förvärvsarbetande, arbetslösa, studerande och övriga i åldern 
20–64 år. Indextal (Utfl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Arbetslösa avser även personer i arbetsmarknadsåtgärder. Övriga inkluderar 
 sjuk skrivna, pensionärer, kapitalinkomstmottagare, förtidspensionärer, socialbidragstagare 
samt personer som ej förvärvsarbetar och inte erhåller några bidrag.

Gruppen ”Övriga” har ett anmärkningsvärt högt indextal i diagrammet ovan. När 

man får så höga tal ska man bli misstänksam. Som regel beror det på ett räknefel 

eller ett fel i datamaterialet. Här är beräkningarna korrekta. Felkällan ligger därför 

i underlaget. Nedan delas gruppen ”Övriga” upp på samma sätt som tidigare. 

Först studeras dock det tre andra grupperna. Den stora spridningen i indextalen 

har gjort att höjdskalan blir märklig och gör det svårt att observera skillnaderna 

mellan förvärvsarbetande och studerande å ena sidan och arbetslösa å andra 

sidan. Arbetslösa i Stockholms län har 50–60 procents högre benägenhet att fl ytta 

utomlands än de förvärvsarbetande. De studerande, som knappast syns i diagram-

met, har något högre benägenhet än de förvärvsarbetande att fl ytta utomlands. 

Gruppen kan dock vara större; studerande som fl yttar utomlands för t.ex. ett års 

studier torde bara delvis ingå i statistiken som emigrerade.
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Diagram 3.74: Utfl yttning av ej förvärvsarbetande från Stockholms län, 
1987–2005, till utlandet fördelad på socialbidragstagare, sjukskrivna eller 
förtids pensionärer samt pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer 
utan bidrag i åldern 20–64 år. Indextal (Utfl yttningen åren 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: De tre grupper som redovisas i diagrammet motsvarar gruppen ”övriga” 
i föregående diagram. 

Som framgår av diagrammet är de extremt höga indextalen koncentrerade till 

den heterogena gruppen ”pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer utan 

bidrag”.  Diagrammet ger emellertid inte en beskrivning av emigrationen från 

Stockholms län. Sannolikt är det istället så att individerna fl yttar från Sverige 

utan att underrätta folkbokföringsmyndigheten. Därmed är de kvar i det svenska 

befolkningsregistret. Året efter bosättningen utomlands har de utfl yttade inga 

inkomster eller bidrag i Sverige. När SCB ska härleda de utfl yttade individernas 

aktivitet hamnar de därför i gruppen ”övriga, ej förvärvsarbetande” i kategorin 

”pensionärer, kapitalinkomsttagare eller personer utan bidrag”. När folkbok-

föringsmyndigheten gör bedömningen att personen inte längre fi nns i Sverige 

avregistreras denne som emigrant. Med underlaget20 från SCB går det inte att få 

någon uppfattning om hur många år som förfl utit mellan utresan och avregistre-

ringen. År 2001 fanns det enligt SCB21 35 000 personer upptagna i befolknings-

20 Aktiviteten med kod 8 (övriga, ej förvärvsarbetande) borde ha delats i två grupper Den ena 
gruppen borde bestå av personer som saknar inkomster och tillhör en familj utan inkomster 
– helst med information om antal år personen haft dessa egenskaper. Den andra gruppen borde 
bestå av pensionerade, föräldralediga, kapitalinkomsttagare, värnpliktiga eller personer som 
saknar inkomster men tillhör en familj där någon annan familjemedlem har inkomster. Det första 
gruppen kommer att bli något för stor på bekostnad av den andra eftersom SCB:s familjestatistik 
över skattar antalet ensamstående och underskattar antalet sammanboende.

21 Migrations- och integrationsstatistik vid SCB – nuläge och utveckling. Bakgrundsfakta. 
 Befolknings- och välfärdsstatistik 2005:5, SCB. 
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registret som inte längre var bosatta i Sverige. Då avser SCB enbart personer som 

tillhör gruppen ”övriga, ej förvärvsarbetande”. För att få en uppfattning om hur 

migrationsstatistikens kvalitet varierar över landet och tiden hade det varit värde-

fullt med uppgifter fördelade per län och för fl era år. Några sådana uppgifter har 

SCB inte publicerat. 

Slutsatsen blir att tilltron till emigrationsstatistiken bör vara låg. Av de emigre-

rade svenskarna var före avregistreringen en tredjedel ”pensionärer, kapital-

inkomsttagare eller personer utan bidrag”. Av de emigrerade utrikes födda tillhör-

de nästan två tredjedelar samma grupp året före den registrerade utvandringen.

Infl yttade med fördelning på näringsgren och sektor 
före och efter fl ytten 
Föregående avsnitt visar hur migrationen varierar mellan studerande, förvärvs-

arbetande, arbetslösa etc. De förvärvsarbetande är emellertid en stor och heterogen 

grupp. Antalet förvärvsarbetande bosatta i övriga Sverige är drygt 3 000 000. Med 

indelning i näringsgrenar och sektorer kan man studera de förvärvsarbetande i 

något mer homogena grupper. 

Statistiken utgår från tio näringsgrenar och två sektorer. Vilken sektor ett 

företag tillhör beror på ägandeförhållandena. Antingen kan företaget/institutio-

nen vara klassifi cerad som ”offentlig förvaltning och service” eller ”näringslivet 
och övriga organisationer”. Näringsgren bestäms utifrån de egenskaper som ett 

arbetsställe har. Arbetsställen med likartad produktion (samma mix av insats-

varor, kapital och arbetskraft) och likartade slutprodukter (tjänster) tillhör samma 

näringsgren. Det arbetsställe en person arbetar på bestämmer vilken näringsgren 

personen tillhör. Inom ett företag/en institution kan det fi nnas fl era arbetsställen 

med olika näringsgrenskoder men alla arbetsställen tillhör samma sektor. Mer 

strikta defi nitioner och referenser fi nns under bilagan Defi nitioner.

En hypotes är att benägenheten att fl ytta varierar mellan förvärvsarbetande 

tillhörande olika näringsgrenar. De näringsgrenar som expanderar har sannolikt 

anställt personal som är högskoleutbildad och har högre benägenhet att fl ytta. 

Expansion ger efterfrågan på arbetskraft och ökar rörligheten. Arbetstagare och 

företagare inom näringsgrenar som har ett minskande antal förvärvsarbetande 

har färre nyanställda med högskoleutbildning och därför antas personer inom 

näringen ha lägre benägenhet att fl ytta. 

Diagrammet nedan visar hur de tio olika näringsgrenarna utvecklats från 1986 

till 2004 som för närvarande är det senaste året med tillgänglig arbetsmarknads-

statistik på regional nivå (hösten 2006). Först redovisas utvecklingen utanför 

Stockholms län. 
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Diagram 3.75: Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år bosatta utanför 
Stockholms län fördelade efter näringsgren 1986 och 2004
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Tack vare kvalitetsförbättringar i bl.a. SCB:s arbetsställeregister har antalet personer 
med ”Okänd näringsgren” blivit färre för varje år i statistiken. Mellan 1985 och 1986 var kvalitets-
förbättringarna avsevärda. För att minimera att förändringar i statistikprocessen påverkar resultatet 
i diagrammet ovan har därför 1986 valts som första år.

Tre näringsgrenar har haft en kraftig tillväxt. ”Forskning och utveckling; utbild-

ning” har ökat med 61 procent från 1986 till 2004. En annan näring med kraftig 

tillväxt är ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster” som ökat med 

55 procent. Bland tillväxtbranscherna återfi nns också ”Personliga och kulturella 

tjänster” med en ökning på 33 procent22.

Två stora näringsgrenar och en liten har minskat från 1986 till 2004. Den största är 

”Utvinning av mineraler, tillverkningsindustri” som på 18 år har minskat från ca 

800 000 till 630 000 anställda/företagare (en nedgång med 20 procent). En an-

nan näringsgren med många anställda/företagare är ”Hälso- och sjukvård; social-

22 Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken har ändrat defi nition av förvärvsarbetande år 
1993 och 2003. År 1993 medförde ändringen att antalet förvärvsarbetande blev 97 000 färre i 
övriga riket (länen utanför Stockholms län). Ändringen 2003 gav som resultat att det blev 41 000 
fl er förvärvsarbetande i övriga riket. Procenttalen är korrigerade för tidsseriebrotten medan de 
absoluta talen är de som ursprungligen publicerats av SCB såvida inte något annat anges.
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tjänst; veterinärer” där antalet personer har minskat med 8 procent från 620 000 

till 555 000 år 2004. Det som tidigare kallats för modernäringen, ”Jordbruk, 

skogsbruk, jakt och fi ske”, har halverats under perioden och bara två procent av de 

förvärvsarbetande utanför Stockholms län var 2004 sysselsatta där. 

De övriga fyra näringsgrenarna i diagrammet ovan har minskat med en till åtta 

procent under den studerade perioden. 

Antalet förvärvsarbetande har minskat med ca 40 00023 med hänsyn taget till 

tidsseriebrotten eller en procent medan befolkningen i åldersgruppen 20–64 år 

har ökat med 280 000 eller sju procent. Alla uppgifterna avser den s.k. nattbefolk-

ningen i länen utanför Stockholms län och befolkningen i åldrarna 20–64 år.

Med denna bakgrund studeras infl yttningen till länet för personer som före 

fl ytten arbetat i någon av följande tre grupper – näringsgrenar med tillväxt, 

 näringsgrenar med svag tillbakagång samt näringsgrenar med kraftig tillbakagång. 

Det första diagrammet visar tillväxtbranscherna. Därefter visas branscherna med 

kraftig tillbakagång och slutligen de som har en svag tillbakagång. Diagrammen 

visar indextalen som visar hur benägenheten att fl ytta varierar över tiden och 

 mellan näringsgrenar.

Diagram 3.76: Infl yttnig av förvärvsarbetande i tillväxtbranscher till 
Stockholms län, 1987–2005, från övriga Sverige i åldern 20–64 år. Indextal 
(Infl yttningen 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Indextalen är standardiserade med avseende på kön och ålder. 

Observera att i diagrammet visas den näringsgren varifrån personerna fl yttar.

23 Jämför man år 2004 med 1986 utan att korrigera för tidsseriebrotten blir minskningen ca 100 000.
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Personer sysselsatta i de tre expanderande näringsgrenarna har betydligt högre 

benägenhet att fl ytta än samtliga förvärvsarbetande. Branschen som har nära 

anknytning till ekonomi, ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster”, 

tycks vara extremt konjunkturberoende vad gäller omfl yttning. ”Forskning och 

utveckling; utbildning” har efter millennieskiftet haft en relativt sett kraftigare 

nedgång än de övriga tillväxtnäringarna och ingen uppgång 2004–2005. Här är 

det inte enbart ekonomin som styr utan också demografi n. Tillströmningen till 

universitet och högskolor har tillfälligt minskat men kommer troligen att öka om 

några år då de stora kullarna födda runt 1990 lämnar gymnasiet. Efterfrågan på 

gymnasielärare kommer därför att öka medan behovet av lärare till grundskolans 

högstadium kommer att avta. Troligen kommer migrationen till länet att öka efter 

något år när kullarna når 20-årsåldern. 

Under de senaste åren har barnafödandet varit högt i Stockholms län vilket om 

några år kommer att öka efterfrågan på personer som arbetar inom skolan. 

Diagram 3.77: Infl yttning av förvärvsarbetande i krympande branscher till 
 Stockholms län, 1987–2005, från övriga Sverige i åldern 20–64 år. 
Indextal (Infl yttningen 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Indextalen är standardiserade med avseende på kön och ålder. 

Observera att i diagrammet visas den näringsgren varifrån personerna fl yttar.

Personer sysselsatta i de krympande branscherna har en låg benägenhet att fl ytta 

från övriga Sverige till Stockholms län. Att personer knutna till näringen ”Jord-

bruk, skogsbruk, jakt, fi ske” har extrem låg benägenhet är naturligt. Många äger 

jord- och skogsbruksfastigheter och är därför starkt knutna till både sin näring och 

sin hembygd. 
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Näringen ”Hälso- och sjukvård, socialtjänst, veterinärer” är i det närmaste helt 

fi nansierad av den offentliga sektorn. Före nedskärningarnas tid – på 1990-talet 

– låg benägenheten att fl ytta från övriga Sverige till Stockholms län på samma 

nivå som för samtliga förvärvsarbetande. När nedskärningarna började avtog 

 benägenheten att fl ytta jämfört med samtliga förvärvsarbetande. Det är ett 

belysande  exempel på sambandet mellan näringsgrenens utveckling och de syssel-

sattas benägenhet att fl ytta. 

Personer sysselsatta i den största näringsgren ”Utvinning av mineral, tillverk-

ningsindustri” har genomgående 40 procent lägre benägenhet att fl ytta till Stock-

holms län än samtliga förvärvsarbetande. Det är naturligt. Tillverkningsindustrin 

har ganska blygsam omfattning i Stockholms län.

Diagram 3.78: Infl yttning av förvärvsarbetande i oförändrade eller svagt 
 krympande branscher till Stockholms län, 1987–2005, från övriga Sverige 
i åldern 20–64 år. Indextal (Infl yttningen 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Indextalen är standardiserade med avseende på kön och ålder. 

Observera att i diagrammet visas den näringsgren varifrån personerna fl yttar.

De fyra näringsgrenar som återstår har olika mönster. Personer som arbetar i 

”Byggindustri” eller ”Energi- och vattenförsörjning, avfallshantering” har lika låg 

benägenhet att fl ytta som personer i branschen ”Utvinning av mineraler, tillverk-

ningsindustri”. En ganska utbredd uppfattning är att byggnadsarbetare är rörliga. 

Den rörligheten tycks i första hand manifesteras genom långpendling och inte 

genom migration till länet.
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Personer som arbetar inom ”Handel; transport, magasinering; kommunikation” 

har under hela perioden haft samma benägenhet som samtliga förvärvsarbetande 

att fl ytta till Stockholms län. Näringsgrenen är en av de största näringsgrenarna i 

Sverige och har ungefär samma antal sysselsatta 2004 som 1986. Näringsgrenen 

har således utvecklats i ungefär samma takt som samtliga sysselsatta varför sam-

variationen är naturlig.

Näringsgrenen ”Civila myndigheter, försvar; internationella organisationer” 

är inte expansiv, men trots det har personer som arbetar här ungefär samma 

benägenhet att fl ytta som de som arbetar i de expansiva branscherna. Många som 

arbetar inom näringsgrenen har yrken där man förväntas göra karriär som ofta 

medför byte av arbetsplats och bostad.

Flyttmönster inom offentlig och privat sektor

Personer som arbetar inom sektorn ”Offentlig förvaltning och service” och de som 

arbetar inom sektorn ”Näringslivet och övriga organisationer” har ungefär samma 

benägenhet att fl ytta till länet. Tidigare var personer sysselsatta i den offentliga 

sektorn mer rörliga men under krisen på 1990-talet var rörligheten i grupperna 

lika stora. Efter millennieskiftet har personer sysselsatta i den privata sektorn 

varit något mer benägna att fl ytta än de offentligt anställda. Denna utveckling är 

i linje med de båda sektorernas utveckling. Antalet personer inom ”Offentlig för-

valtning och service” har minskat med drygt 10 procent från 1986 till 2004 medan 

antalet personer inom ”Näringslivet och övriga organisationer” har ökat med ca 10 

procent under samma period. 
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Diagram 3.79: Infl yttning av förvärvsarbetande till Stockholms län, 
1987–2005, från övriga Sverige fördelade efter sektor i åldern 20–64 år. 
Indextal  (In fl yttningen 1986–1990 =100)

140

160

120

100

80

0

60

40

20

1985 1990 1995 2000 2005

Indextal

Offentlig förvaltning
och service

Näringslivet och
övriga organisationer

År

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Indextalen är standardiserade med avseende på kön och ålder. 

Observera att i diagrammet visas den sektor varifrån personerna fl yttar.
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Följande diagram ger en bild av näringslivet i Stockholms län och hur det utveck-

lats över tiden. Det ger en grund för förståelsen av de infl yttades val av arbete. 

Diagram 3.80: Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år bosatta i Stockholms 
län fördelade efter näringsgren 1986 och 2004
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Tack vare kvalitetsförbättringar i bl.a. SCB:s arbetsställeregister har antalet personer 
med ”Okänd näringsgren” blivit färre för varje år i statistiken. Mellan 1985 och 1986 var kvalitets-
förbättringarna avsevärda. För att minimera att förändringar i statistikprocessen påverkar resultatet i 
diagrammet ovan har därför 1986 valts som första år.

En huvudstadsregion som Stockholm har en något annorlunda näringsgrens-

fördelning än övriga landet. ”Utvinning av mineraler, tillverkningsindustri” har en 

mer undanskymd ställning i länet än i resten av landet. Den merkantila näringen 

”Handel; transport, magasinering; kommunikation” och den ekonomiskt relate-

rade ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster” är mer framträdande i 

länet än i övriga Sverige. 

Trots att befolkningen i åldrarna 20–64 år har ökat nästan tre gånger så mycket 

(19 procent) i länet jämfört med övriga Sverige har antalet förvärvsarbetande bara 



144 Stockholmsmigranterna

ökat med 3 procent under perioden 1986–2004. De relativa förändringarna av 

näringsgrenarna i Stockholms län skiljer sig inte så mycket från övriga Sverige. 

Avregleringarna på kreditmarknaden har medverkat till att ”Kreditinstitut, fastig-

hetsförvaltning, företagstjänster” sedan 1999 är den största näringsgrenen i länet. 

Den har ökat med 62 procent från 1986 till 2004. Lika snabb tillväxt har närings-

grenen ”Forskning och utveckling; utbildning” haft. De båda näringarna är också 

de som i särklass växte snabbast i övriga Sverige. 

Två näringsgrenar har haft en betydligt kraftigare nedgång i länet än i övriga 

Sverige. Den ena är ”Hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer” som hade 28 

procent färre sysselsatta 2004 än 1986. I övriga Sverige var nedgången bara 8 pro-

cent. Den andra är ”Energi- och vattenförsörjning, avfallshantering” som minskat 

med 25 procent i länet mot bara 1 procent i övriga Sverige. Den senare är en liten 

bransch varför nedgången inte har så stor betydelse för sysselsättningen i länet. 

Migration är en form av anpassning till förändringar bl.a. på arbetsmarknaden. 

En del personer byter bara arbetsplats men är kvar inom samma näringsgren 

medan andra fl yttar, byter arbetsplats och näring. Drygt 30 procent av de förvärvs-

arbetande som fl yttar från övriga Sverige till Stockholms län byter näringsgren 

i samband med fl yttningen. Näringar som krymper har högre andel ”bytare”. 

 Ungefär 45 procent av utfl yttarna från näringsgrenen ”Utvinning av mineral, till-

verkningsindustrin” arbetar inom en annan näring efter fl ytten till länet. 

Arbetsmarknaden i Stockholms län har förmåga att attrahera både förvärvs-

arbetande och icke förvärvsarbetande. Ungefär en tredjedel av dem som efter 

fl yttningen till länet förvärvsarbetade var tidigare utan arbete. Men hela 27 

procent av de infl yttade i åldern 20–64 år saknar förvärvsarbete året efter fl ytten 

till länet. Förvärvsfrekvensen bland befolkningen i länet försämras på grund av 

infl yttningen.
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Tabell 3.8: Infl yttade i åldern 20–64 år från övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter infl yttningen – genomsnitt för 1986–2003 

Arbetsmarknadsstatus/ 
Näringsgren före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus/Näringsgren efter fl ytten Samtliga

2 5 6 7 8 Övriga
Ej syssel-

satta

2 Utvinning av mineral, 
tillverkningsindustri

810 237 218 45 57 166 282 1 815

5 Handel, transport, 
magasinering; kommuni-
kation

129 1 411 256 47 75 200 369 2 487

6 Kreditinstitut, fastighets-
förvaltning, företags-
tjänster

108 191 1 192 41 50 179 246 2 007

7 Forskning o utveckling; 
utbildning

57 54 81 449 78 118 152 989

8 Hälso- o sjukvård, social-
tjänst; veterinärer

44 104 97 119 1 255 196 387 2 202

Övriga näringsgrenar 116 270 305 105 179 1 797 566 3 338

Ej sysselsatta 569 909 1 184 436 743 1 121 3 929 8 891

Samtliga 1 834 3 176 3 333 1 242 2 437 3 778 5 929 21 729

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Av de 10 836 personer som förvärvsarbetade både före och efter infl yttningen till länet 
arbetade 6 705 i samma näringsgren både före och efter fl ytten. Benämningarna på näringsgrenarna 
är långa och får tyvärr inte plats i kolumnrubrikerna. Kolumnrubrikernas numrering är desamma som 
i tabellens förspalt.

Inom en näringsgren arbetar som regel personer med olika yrken och utbild-

ningar.  Omvänt gäller att ett yrke eller en utbildning kan förekomma i fl era 

näringsgrenar. När man byter arbetsplats kan man mycket väl börja på ett arbets-

ställe inom en annan näringsgren men ändå vara kvar i samma yrke. 

Diagrammet nedan visar vilka näringsgrenar i länet som rekryterar arbetskraft 

från övriga Sverige och i vad mån rekryteringen sker bland personer som tidigare 

var förvärvsarbetande eller bland personer som saknade arbete.

Ungefär en tredjedel av dem som fl yttade till länet och förvärvsarbetade efter 

fl ytten saknade arbete före fl ytten. Näringsgrenarna ”Kreditinstitut, fastighets-

förvaltning, företagstjänster” och ”Forskning och utveckling; utbildning” har högst 

andelar. Det fi nns en annan likformighet mellan näringsgrenarena sett ur perspek-

tivet före fl yttningen. Ca en sjättedel av de infl yttade med förvärvsarbete före 

fl ytten saknar arbete ett år efter bosättningen i länet. Personer som före fl ytten 

arbetade i den expansiva näringen ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företags-
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tjänster” har haft bättre möjligheter att få arbete efter fl ytten till länet än de som 

arbetade i andra näringar.

Diagram 3.81: Infl yttade med förvärvsarbete efter infl yttningen från övriga 
Sverige fördelade efter näringsgren i länet och efter arbetsmarknadsstatus 
före fl yttningen – genomsnitt för 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Till näringsgrenarna ”Jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske” och ”Energi- och vatten-
försörjning, avfallshantering” har det fl yttat så få personer att de tre fälten i diagrammet inte 
kan särskiljas. De båda näringsgrenarna har därför uteslutits i diagrammet ovan.

Det fi nns ett klart samband mellan hur stor en näringsgren är och rekryteringen av 

arbetskraft från övriga Sverige. De två största näringarna ”Kreditinstitut, fastig-

hetsförvaltning, företagstjänster” och ”Handel; transport, magasinering; kommuni-

kation” uppvisar den största rekryteringen från övriga Sverige. Utvecklingen i 

de båda näringsgrenarna, tillsammans med ”Hälso- och sjukvård, socialtjänster; 

 veterinärer”, har en nyckelroll för migrationen till länet. De båda största närings-

grenarna har förmåga att rekrytera både från andra näringsgrenar och från perso-

ner som saknar arbete. 
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Diagram 3.82: Rekryterade från övriga Sverige till de fyra största 
näringsgrenarna i Stockholms län – per 1 000 av de verksamma inom 
näringsgrenen 1986–2003 
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Måttet ovan – rekryterade per 1 000 verksamma inom näringsgrenen – 
är ett av de enklaste måtten som fi nns. När det gäller infl yttade, d.v.s. individer som dras 
till en population, fi nns inte så mycket annat som står till buds. 

Omkring två procent av de förvärvsarbetande i Stockholms län har varje år rekry-

terats från övriga Sverige. När efterfrågan är låg i övriga Sverige kan andelen gå 

upp till 2,5 procent. När efterfrågan är hög i övriga Sverige går procenttalet ner 

till 1,5. 

Näringsgrenen ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företagstjänster” är 

mycket konjunkturberoende i sin rekrytering. Upp- och nedgångarna samvarierar 

med utvecklingen för rekryteringen av samtliga förvärvsarbetande. Det är i och 

för sig inte så anmärkningsvärt eftersom just denna näring står för en stor del av 

rekryteringen till länet. ”Forskning och utveckling; utbildning” tycks vända något 

snabbare än de övriga näringarna. Den uppgång som inträffat 2004 och 2005, 

men som ännu inte kan beläggas på grund av eftersläpningen i statistiken, före -

bådas inte i någon av de fyra näringarna i diagrammet ovan. 

Till näringen ”Handel; transport, magasinering; kommunikation” kommer en 

femtedel av de rekryterade från övriga Sverige. Näringens förmåga att rekrytera 

samvarierar påtagligt med samtliga näringars. ”Hälso- och sjukvård, socialtjänst 

och veterinärer” – med en kraftig nedgång i antalet sysselsatta i länet – har trots 

nedgången en förhållandevis hög rekrytering från övriga landet. Sedan mitten på 

1990 talet har rekryteringen varit något mindre konjunkturberoende än vad gäller 

samtliga näringar.

Rekryteringen från övriga Sverige samvarierar med konjunkturen enligt samma 
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mönster som framgår av diagrammet ovan. Två näringar har hög rekrytering från 

övriga Sverige – ”Personliga och kulturella tjänster” och ”Civila myndigheter, 

försvar; internationella organisationer” – där det fi nns en tradition att göra karriär 

eller att byta anställning. Låg rekrytering förkommer inom ”Byggindustri” och 

”Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering”. I förhållande till näringsgrenens 

antal sysselsatta ligger rekryteringen från övriga Sverige på normal nivå inom nä-

ringarna ”Utvinning av mineral, tillverkningsindustri” och ”Jordbruk, skogsbruk, 

jakt, fi ske”. 

Utfl yttade med fördelning på näringsgren före fl ytten 
Också utfl yttningen från Stockholms län till övriga landet varierar mellan närings-

grenarna. I vissa näringsgrenar är mönstret ungefär detsamma som för infl yttarna 

medan det avviker för andra. Utvecklingen över tiden är ganska likartad för de 

fl esta näringar. Under perioder med ökad utfl yttning stiger utfl yttningen i samtliga 

näringar. När utfl yttningen från länet minskar avtar den i samtliga näringar. Det 

är därför överfl ödigt att här gå igenom förändringarna näring för näring. Diagram-

met nedan visar därför den generella bilden 1987–2005.

Diagram 3.83: Utfl yttningen från länet 1987–2005 efter näringsgren. Indextal 
(Utfl yttningen 1986–1990 =100)
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Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Anmärkning: Indextalen är standardiserade med avseende på kön och ålder.
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Sysselsatta inom ”Jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske” har betydligt högre benägenhet 

att fl ytta från länet än till länet. Det ligger nära till hands att anta att personer i 

näringen fl yttar vidare till andra delar av landet för att förvärva ett eget jordbruk. 

Men bara en tredjedel är kvar i näringen efter fl ytten. Det är en ovanligt låg andel. 

Det normala är att ca 50 procent är kvar i näringen efter utfl yttningen. 

En näring med annorlunda mönster är ”Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, 

företagstjänster”. Utfl yttningen är låg. I Stockholm fi nns Sveriges fi nansiella 

centrum. Att fl ytta till Stockholm kan upplevas som en karriärmöjlighet. Att lämna 

länet och bosätta sig i övriga Sverige är inte lika attraktivt. 

Ett liknande fenomen fi nns också bland sysselsatta inom ”Handel, transport, 

magasinering, kommunikation”. Benägenheten att fl ytta från länet är låg. 

Sysselsatta i några andra näringar har förhållandevis hög benägenhet att fl ytta 

från länet. Det gäller för personer sysselsatta i näringar som – jämfört med övriga 

Sverige – har en svag förankring i länet. Typexempel är ”Utvinning av mineral, 

tillverkningsindustri”. 

Näringsgrenen ”Hälso- och sjukvård; socialtjänst; veterinärer” har haft betydligt 

större nedgång i länet än i övriga Sverige. Utfl yttningen bland sysselsatta inom 

näringen har varit hög.

Ungefär 12 000 personer med förvärvsarbete fl yttar årligen från länet till övriga 

Sverige vilket är ca 1 000 färre än i den motsatta riktningen. Av utfl yttarna övergår 

i genomsnitt 1 300 (3 092–1 781) per år från förvärvsarbete till ej förvärvsarbete. 

Infl yttningen till länet medför däremot i genomsnitt ett tillskott på ca 3 000 

(4 962–2 001) personer i förvärvsarbete. Uppgifterna är ett genomsnitt under en 

18-årsperiod med både låg och hög efterfrågan på arbetskraft.
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Tabell 3.9: Utfl yttade i åldern 20–64 år till övriga Sverige efter arbets-
marknadsstatus före och efter utfl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Arbetsmarknadsstatus/ 
Näringsgren före fl ytten

Arbetsmarknadsstatus/Näringsgren efter fl ytten Samtliga

2 5 6 7 8 Övriga
Ej syssel-
satta

2 Utvinning av mineral, 
tillverkningsindustri

684 115 94 29 37 95 331 1 385

5 Handel, transport, maga-
sinering; kommunikation

172 1 264 169 48 86 198 725 2 663

6 Kreditinstitut, fastighets-
förvaltning, företagstjänster

116 142 867 43 60 175 493 1 896

7 Forskning o utveckling; 
utbildning

40 25 33 406 73 79 206 862

8 Hälso- o sjukvård, 
socialtjänst; veterinärer

48 69 50 111 1 184 156 570 2 188

Övriga näringsgrenar 115 163 161 97 170 1 499 768 2 971

Ej sysselsatta 210 276 237 192 354 512 3 519 5 300

Samtliga 1 387 2 053 1 610 926 1 964 2 714 6 611 17 265

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Av de 8 872 personerna som förvärvsarbetade både före och efter utfl yttningen till 
 övriga Sverige arbetade 5 721 i samma näringsgren både före och efter fl ytten. Benämningarna 
på näringsgrenarna är långa och får tyvärr inte plats i kolumnrubrikerna. Numreringen i kolumn-
rubrikerna överensstämmer med numreringen i tabellens förspalt.

Av de 12 000 förvärvsarbetande som fl yttar till övriga Sverige byter en fjärdedel 

näringsgren, en fjärdedel övergår till att inte förvärvsarbeta medan två fjärdedelar 

fortsätter att arbeta inom samma näring efter fl ytten. Av nästa diagram framgår 

att mönstret varierar något beroende på från vilken näring personerna fl yttar. 

Personer inom ”Civila myndigheter, försvar; internationella organisationer” och 

”Hälso- och sjukvård; socialtjänst, veterinärer” fortsätter i större utsträckning än 

andra inom samma näring efter fl ytten. De yrken som förekommer inom de båda 

näringarna är specifi ka för resp. näring. 

Det motsatta förhållandet gäller personer inom de små näringarna ” Energi- o 

vattenförsörjning, avfallshantering ” och ”Jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske”. Här 

är det vanligt att den som fl yttar från länet övergår till i en annan näring. Arbetar  

man i en liten näring fordras det fl exibilitet eftersom utbudet på arbete inom 

näringen är litet. 

De som före fl ytten arbetar inom ”Civila myndigheter, försvar: internationella 

organisationer” har i stor omfattning arbete efter fl ytten. Det motsatta förhållan-
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det gäller personer sysselsatta inom ”Personliga och kulturella tjänster”. Nästan en 

tredjedel saknar arbete efter fl ytten från länet. 

Diagram 3.84: Utfl yttade med förvärvsarbete före utfl yttningen till övriga 
Sverige fördelade efter näringsgren i länet och efter arbetsmarknadsstatus 
efter fl yttningen – genomsnitt för 1986–2003

Civila myndigheter, försvar;
internationella organisationer

Forskning och
utveckling; utbildning

Personliga och kulturella
tjänster

Utvinning av mineral,
tillverkningsindustri

Kreditinstitut, fastighets-
förvaltning, företagstjänster

Hälso- och sjukvård;
socialtjänst; veterinärer

Handel, transport, maga-
sinering, kommunikation

Byggindustri

Tusental

Samma näringsgren

Annan näringsgren

Ej förvärvsarbetat

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,02,5

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Från näringsgrenarna ”Jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske” och ”Energi- och vatten-
försörjning, avfallshantering” har det fl yttat så få personer att de tre fälten i diagrammet inte 
kan särskiljas. De båda näringsgrenarna har därför uteslutits i diagrammet ovan.
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Uttrycket Mälardalen används på olika sätt av olika institutioner och företag. Här 

avses med Mälardalen de län som ligger runt Mälaren d.v.s. Stockholms, Uppsala, 

Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Örebro län ligger visserligen inte 

vid Mälaren men i huvudsak inom Mälarens avrinningsområde. De fl yttrörelser 

som behandlas här går mellan Stockholms län och de övriga fyra Mälardalslänen.

Två av Mälardalslänen gränsar till Stockholms län. En person i t.ex. Uppsala 

län som får ett arbete i Stockholms län behöver inte nödvändigtvis byta bostad. 

Kommunikationerna mellan Stockholms län och grannlänen har blivit bättre och 

bättre. Alltfl er pendlar mellan en bostad i ett annat län och arbete i Stockholms 

län. En del familjer fl yttar också från Stockholms län till grannlänen och åtminstone 

en av familjemedlemmarna behåller arbetet i Stockholms län och börjat arbets-

pendla. Denna företeelse brukar kallas för regionförstoring. Hur region förstoring 

defi nieras och mäts varierar.

Strömmar mellan Stockholms län och Mälardalslänen 
– migration eller pendling?
Flyttningarna mellan Stockholms län och Mälardalslänen ökar trendmässigt med 

1,5 procent per år. Det kan tyckas vara en marginell förändrig men ger på t.ex. 20 

års sikt en uppgång med 30–35 procent. 

Diagram 4.1: Infl yttade till Stockholms län från Mälardalen och utfl yttade till 
Mälardalen 1980–2005
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Källa: SCB:s fl yttstatistik. Antalet fl yttningar är ca 10 procent fl er än i RTK:s specialuttag som redovisar 
antalet fl yttare under året, se jämförelse med den offi ciella statistiken i bilagan Underlag och metod. 

Mälardalen
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Under slutet av 1980-talet var utfl yttningen från Stockholms län större än in-

fl yttningen. Under lågkonjunkturåren runt 1995 fl yttade däremot betydligt fl er 

till länet än i den motsatta riktningen. Under 2000-talets första år har återigen 

utfl yttningen varit större än infl yttningen. Konjunktursvängningarna återspeglas 

i fl yttrörelserna enligt det mönster som beskrivits i föregående kapitel. 

Trots allt är fl yttningsrörelserna mellan Stockholms län och Mälardalslänen i 

tämligen god balans. Under de 26 åren 1980–2005 var överskottet för Stockholms 

del ca 6 100 vilket i genomsnitt är ca 235 per år.

Strömmen av arbetspendlare mellan länet och Mälardalen är däremot i obalans. 

Inpendlingen är fyra till fem gånger så stor som utpendlingen.

Diagram 4.2: Inpendlare till Stockholms län från Mälardalen och utpendlare 
till Mälardalen 1986–2004

1985 1990 1995 2000 2005

Tusental
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Utpendlare

År0
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Källa: Specialarbetningar av RAMS (SCB). 

Anmärkning: Uppgifterna i diagrammet avser förvärvsarbetande inpendlare, 16- år, med arbetsplats 
i Stockholms län och i bostad Mälardalslänen resp. förvärvsarbetande utpendlare, 16- år, med arbets-
plats i Mälardalslänen och bostad i Stockholms län.

Inpendlarna till länet ökade i slutet av 1980-talet samtidigt som också utfl ytt-

ningen från Stockholms län till Mälardalen låg på en hög nivå. Inpendlingen avtog 

i samband med lågkonjunkturen i början på 1990-talet men ökade från 35 000 

år 1997 till 46 000 år 2002. Den ökade inpendlingen inträffade samtidigt med 

att utfl yttningen till Mälardalen tilltog och infl yttningen avtog. Åren 2002–2004 

planade inpendlingen ut och låg kvar på samma nivå, ca 45 000 årligen, samtidigt 

som infl yttningen från Mälardalen ökade och utfl yttningen minskade.
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Diagram 4.3: Inpendlare till Stockholms län från de fyra övriga 
 Mälardals länen 1986–2004
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Källa: Specialarbetningar av RAMS, SCB. 

Nästan 90 procent av dem som pendlar in till Stockholms län från Mälardalslänen 

kommer från norr och söder d.v.s. från grannlänen Uppsala och Södermanlands 

län. 

Trendmässigt ökar inpendlingen med 3 procent och utpendlingen med drygt 3 

procent per år d.v.s. dubbelt så mycket som fl yttningarna mellan länet och övriga 

Mälardalen. Inpendlingen från Västmanland har fortfarande liten omfattning 

men har den snabbaste ökningstakten: ca 10 procent per år under 1996–2002. 

Svealandsbanan, järnvägslinjen norr om Mälaren, som förbinder bl.a. Köping, 

Västerås och Enköping med Sundbyberg och Stockholm, rustades upp under 

1990-talet. Dubbelspår och delvis ny bansträckning har förkortat restiden och det 

fi nns också fl er avgångar att välja mellan24. Bättre kommunikationer har gett fl er 

personer möjlighet att ta del av det differentierade utbudet av arbetstillfällen som 

Stockholmsregionen erbjuder.

Flyttning till Mälardalslänen med arbetet kvar i Stockholm
Fenomenet med ökad pendling över längre avstånd betecknas ibland som region-

förstoring. En variant av regionförstoring är att personer behåller sina arbeten 

men bosätter sig på större avstånd från arbetsplatserna – fl yttar från Stockholms 

län till något av de fyra andra Mälardalslänen men fortsätter att arbeta i Stock-

holms län. I diagrammet nedan redovisas detta alternativ. 

24 Se ”Förändrade möjligheter till arbetspendling i Mälardalen” publicerad i Fokus på arbetsmark-
nad och utbildning. Information om utbildning och arbetsmarknad 2004:3, (SCB).
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Defi nition: Regionförstorare är i denna rapport en person som fl yttat från Stockholms 
län och året efter utfl yttningen förvärvsarbetar på ett arbetsställe som är 
beläget i Stockholms län. 

Diagram 4.4: Utfl yttade till Mälardalslänen med arbetsplats i Stockholms län 
året efter utfl yttningen 1986–2003
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Västmanland

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: År 2004 var det senaste året som uppgifter om sysselsättningen var tillgängliga när 
 rapporten skrevs. Flyttningar t.o.m. 2003 kan därför redovisas i diagrammet ovan. 

Det har inte undersökts om personerna arbetar på samma arbetsställe året då de fl yttar och året efter 
fl yttningen. De genuina ”regionförstorarna” kan vara något färre än vad diagrammet visar. Å andra 
sidan tillkommer medfl yttande familjmedlemmar – barn och maka/make som inte behåller sitt gamla 
arbete efter fl yttningen.

Regionförstoring tycks vara ett konjunkturkänsligt fenomen. Av diagrammet ovan 

framgår att regionförstorarna i första hand fl yttar till Uppsala och Södermanlands 

län. Upp- och nedgångarna i utfl yttningen till Mälardalen och fenomenet regionför-

storing samvarierar. Den kraftiga utfl yttningen från länet till Mälardalen omkring 

1990 förklaras främst i termer av regionförstoring. När osäkerheten på arbets-

marknaden var stor i mitten på 1990-talet var det få som bosatte sig utanför länet. 

Under senare delen av 1990-talet blev tiderna bättre och då ökade utfl yttningen av 

regionförstorare. Under mitten av 1990-talet fanns också många lediga bostäder i 

Stockholms län, men några år senare blev det i stället stor brist på bostäder i länet. 

Under 2004 och 2005 har utfl yttningen från länet till Mälardalen avtagit något. 

Om konjunktursambanden kvarstår bör antalet regionförstorare då ha minskat 

något.
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Bilden av regionförstorare är att de är barnfamiljer som fl yttar ut från Stockholms 

län. Kvinnan i familjen byter arbete medan mannen behåller sitt jobb och pendlar. 

Diagrammen nedan visar emellertid att bilden är mer sammansatt. 

Diagram 4.5: Utfl yttade regionförstorare med familjemedlemmar till Uppsala 
och Södermanlands län – genomsnitt för åren 1998–2003

Sammanboende
med barn

Antal0 100 200 300 400

Sammanboende
utan barn

Ensamstående
med barn

Ensamstående
utan barn

Uppsala

Södermanland

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Med regionförstorare avses personer som fl yttar från länet och har sin arbetsplats i 
länet året efter fl ytten. 

Utifrån underlaget från SCB går det inte att bestämma antalet medföljande familjemedlemmar till 
regionförstorarna. Antalet har beräknats med följande antagande. Det fi nns bara en regionförstorare 
per familj. Regionförstorarnas familjer har samma storlek som alla familjer som fl yttat från länet till 
Uppsala och Södermanlands län 1998–2003. Storleken på familjerna var:

Län
Sammanboende 
med barn

Sammanboende 
utan barn 

Ensamstående 
med barn

Ensamstående 
utan barn

Uppsala 3,87 2 2,78 1

Södermanlands 3,96 2 2,81 1

Det kan synas överraskande att det är så många ensamstående utan barn som är 

regionförstorare. Men unga ensamstående är rörliga både när det gäller migration 

och pendling. Långa arbetsresor bör vara lättare att hantera för ensamstående 

utan barn än vuxna i familjer med barn.
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Tabell 4.1: Andel män i olika familjetyper bland utfl yttade till Uppsala och 
Södermanlands län med arbetsplats i Stockholms län året efter utfl yttningen 
– 1986–2003

Regionförstorare efter familjetyp Andel män i procent

Sammanboende med barn 60

Sammanboende utan barn 53

Ensamstående med barn 14

Ensamstående utan barn 59

Samtliga 56

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Könsfördelningen bland regionförstorare är skev. Under 1986–2003 har det dock 

skett en viss utjämning från 57 procent män vid periodens början till 55 procent 

2003.

Diagram 4.6: Utfl yttade till Uppsala och Södermanlands län med arbetsplats 
i Stockholms län året efter utfl yttningen fördelade efter ålder och kön 
1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Se föregående diagram. Det visar regionförstorarnas familjeförhållanden vid fl yttningen. 
I en del fall fi nns det medfl yttande familjemedlemmar som inte kan visas i diagrammet.

Regionförstorare har egenskaper som är gemensamma med fl yttare eftersom de 

är en delmängd av fl yttarna. Åldersfördelningen i diagrammet ovan har samma 

utseende som det som gäller för migranter med ett överskott av kvinnor i de unga 

åldrarna. Regionförstorarna är dock färre i åldrarna under 30 år och fl er i åldrarna 

däröver än vad som är normalt bland migranter. 
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Diagram 4.7: Utfl yttade till Uppsala och Södermanlands län med arbetsplats i 
Stockholms län året efter utfl yttningen efter utbildningsnivå 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Se föregående diagram. 

Regionförstorare framställs ofta som välutbildade. Utfl yttarna från Stockholms 

län till övriga Sverige domineras, som tidigare visats, av personer med gymnasie-

utbildning. Regionförstorarna har samma utbildningsstruktur.

I en artikel25 beskrivs pendlarna med sociodemografi ska termer som kön, ålder, 

civilstånd, barn, utbildning, yrke, inkomst och boende. Regionförstorarna, som en 

del av inpendlarna, skiljer sig inte från samtliga pendlare i de avseenden som vi 

har kunnat studera.

En rimlig hypotes vore att regionförstorare är återfl yttare; att de fl yttar till en 

ort där de har etablerade nätverk sedan länge. 

Överraskande nog är andelen återfl yttare bland regionförstorare emellertid låg. 

Bara 10 procent av regionförstorarna som fl yttat till Uppsala län är återfl yttare. 

Andelen återfl yttare är något större, 14 procent, bland regionförstorare som fl yttat 

till Södermanlands län. 

Ungefär en tredjedel av regionförstorarna som fl yttat från Stockholms till 

Södermanlands län har fl yttat från gränskommunerna Södertälje och Nykvarn. 

Nästan en tredjedel av regionförstorarna som fl yttade till Södermanland pendlade 

året efter fl yttning just till Södertälje eller Nykvarn. 

Mönstret är i det närmaste detsamma för regionförstorare som fl yttat till Upp-

sala län. Nästan en fjärdedel var tidigare bosatta i någon av gränskommunerna 

Upplands-Bro, Sigtuna eller Norrtälje. En femtedel pendlade året efter fl yttningen 

till de tre gränskommunerna.

25 Se ”Arbetskraftspendlare till Stockholms län 2002” publicerad i Fokus på arbetsmarknad och 
utbildning 2005:4, SCB. 
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Trots att defi nitionen av regionförstorare är onyanserad förklarar variationen 

i  regionförstorarnas fl yttningar en hel del av de upp- och nedgångar som obser-

verats i utfl yttningen från Stockholms län till Mälardalen.

 

Diagram 4.8: Utfl yttade till Mälardalslänen fördelade på regionförstorare med 
familjemedlemmar och övriga utfl yttare 1986–2003/2005

1985 1990 1995 2000 2005

Antal

Utflyttade, totalt

Regionförstorare

År0

400

600

800

1 000

1 200

200

Övriga utflyttare

Därav: 

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Även familjemedlemmar till regionförstorarna har medtagits i diagrammet. Som tidigare 
påpekats går det inte att bestämma antalet medföljande familjemedlemmar till regionförstorarna 
utifrån underlaget från SCB. Antalet medföljande har beräknats enligt följande antagande. Inom 
varje familj fi nns det bara en regionförstorare. Regionförstorarnas familjer har samma storlek (per 
familjetyp och år) som samtliga familjer som fl yttat till Mälardalen. För sammanboende med barn har 
familjestorleken varierat mellan 3,77 och 4,06 och för ensamstående mellan 2,42 och 2,84 personer 
per familj över åren. 

Ungefär 50 procent av fl yttarna till Mälardalen utgörs av regionförstorare med 

familjemedlemmar. I denna skattning har medföljande familjemedlemmar inklu-

derats. Regionförstorarna är känsliga för variationerna på arbets- och bostads-

marknaden och ger därför tydliga avtryck i fl yttströmmarna från Stockholms län. 

De konjunkturprognoser som publiceras är kortsiktiga och har dessutom dålig 

träffsäkerhet och kan möjligtvis på kort sikt vara ett hjälpmedel när man gör be-

folkningsprognoser. Det betyder att man får leva med att de befolkningsprognoser 

som görs för Stockholms län inte kan pricka in variationerna i utfl yttningen utan 

bör koncentrera sig på att fånga den långsiktiga trenden.

Regionförstorarna svarar för variationerna i migrationsfl ödet. Under de perio-

der då utfl yttningen till Mälardalen ökar, är det i första hand regionförstorarna 

som svarar för ökningen. Avtar utfl yttningen till Mälardalen ligger det nära till 

hands att anta att regionförstorarna blir något färre d.v.s. att tillskottet av nya in-

pendlare blir då mindre vilket medför att inpendlingen kan minska eller förbli på 
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konstant nivå. Utfl yttning uppfattas oftast som en negativ företeelse men region-

förstorarna gör att regionens omland och den funktionella regionen26 expanderar.

Stockholm som utbildningsort i Mälardalen
I Stockholms län fi nns ett differentierat utbud av universitets- och högskole-

utbildning som bör vara attraktivt för unga människor i Mälardalen. Dessutom 

fi nns ett brett utbud av universitets- och högskoleutbildning i Mälardalen i städer 

som Uppsala, Örebro, Eskilstuna och Västerås. I angränsande län ligger univer-

sitets- och högskoleorterna Linköping, Karlstad och Gävle vilka också är belägna 

inom bekvämt avstånd för många boende i Mälardalen. 

Diagram 4.9: Infl yttade med gymnasial utbildning som studerar året efter 
infl yttningen – från Mälardalslänen 1986–2003
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Något överraskande är det bara 100–200 personer med gymnasial utbildning 

som ett år fl yttar från något av Mälardalslänen för att börja studera i Stockholms 

län. Diagrammet visar på skillnader mellan länen; Uppsala län har genomgående 

större utbyte med Stockholms län än de tre andra länen. Därefter kommer Söder-

manlands och Västmanlands län.

26 Se www.nutek.se – Fakta om regional utveckling.
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Diagram 4.10: Utfl yttade med eftergymnasial utbildning som studerar året 
före utfl yttningen – till Mälardalslänen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Diagrammet ovan visar fl yttningarna från länet av personer som avslutat sina 

högskolestudier. Underlaget är inte 100-procentigt säkert men approximationen 

ligger nära verkligheten. 

Utfl yttningen av nyexaminerade till Södermanlands, Örebro och Västmanlands 

län är närmast att jämföra med en rännil på ca 100 personer per län och år efter 

millennieskiftet. Migrationen till Uppsala län har utvecklats mer dynamiskt vilket 

visar att de båda länen har nära kontakt med varandra.
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Utbildningsnivå
I Stockholms omland, de fyra Mälardalslänen, har utbildningsnivån höjts kraftigt 

under 20-årsperioden 1985–2005. 

Under en lång period har betydligt fl er än tidigare inte bara skaffat sig gymnasie-

kompetens utan också gått vidare och avlagt examina på högskolor. Fram till 

1990-talets början ökade andelen med gymnasiekompetens i alla åldrar. Den 

starka övergången till studier på universitet och högskolor har emellertid medfört 

att bland personer födda år 1965 (40 år 2005) och senare har andelen med gymna-

siekompetens som högsta utbildning minskat. I t.ex. 30 årsåldern hade år 2005 

fyra av tio kvinnor gymnasiekompetens som sin högsta utbildning jämfört med sex 

av tio år 1995.

Diagram 4.11: Andelen kvinnor med gymnasieutbildning som högsta utbild-
ning i Mälardalslänen Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanland 
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Källa: SCB:s databaser.

Anmärkning: Förändringarna över tiden är ungefär desamma för män som för kvinnor. Andelen män 
med gymnasial utbildning som högsta utbildning är något högre för män än för kvinnor. 

Andelen kvinnor i åldrarna 25–30 år med eftergymnasial utbildning har fördubb-

lats på 20 år. Ett så stort utbildningssprång har redan medfört förändringar som 

bl.a. ökad rörlighet och kommer att orsaka förändringar också i framtiden. 
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Diagram 4.12: Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning i 
 Mälar dalslänen Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanland
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Källa: SCB:s databaser.

Anmärkning: Förändringarna över tiden är ungefär desamma för män som för kvinnor. 
Andelen med eftergymnasial efterutbildning är lägre för män än för kvinnor. 
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Migrationsfl öden i Mälardalen

Unga människor, speciellt välutbildade, i de fl esta västeuropeiska länder dras 

till stora städer, och inte minst till huvudstäder och deras närmaste omland. Det 

är därför inte förvånande att Stockholms län har fått ett allt större infl öde från 

 Mälardalen av unga välutbildade personer.

I åldrarna 23–32 år är infl ödet av personer med eftergymnasial utbildning 

 betydligt större än utfl ödet. Från 26 års ålder fl yttar fl er med gymnasial utbild-

ning ut till Mälardalen än därifrån till Stockholms län.

Diagram 4.13: Stockholms läns fl yttningsnetto mot de övriga länen i 
 Mälar dalen fördelat på ålder och utbildningsnivå, genomsnitt för 2001–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Under 1990-talet inträffade ett osedvanligt kraftigt skift i migrationsfl ödena från 

Mälardalslänen till Stockholms län av välutbildade personer med eftergymnasial 
utbildning. Antalet infl yttade ökade 3–4 gånger under decenniet. Uppgången kan 

inte bara förklaras med att de examinerade från universitet och högskolor blev 

fl er. Istället tycks det vara så att arbetsmarknaden i Stockholms län hade betydligt 

bättre förmåga än övriga Sverige att absorbera utfl ödet av nyexaminerade under 

perioden med omstrukturering på arbetsmarknaden. Efter millennieskiftet har 

antalet nyexaminerade från universitet och högskolor fortsatt att öka medan mig-

rationen till Stockholm tycks ha stabiliserats på den nivå som etablerades i slutet 

av 1990-talet. Näringslivet och den offentliga sektorn utanför Stockholms län har 

ökat sin förmåga att absorbera personer med eftergymnasial utbildning.
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Diagram 4.14: Infl yttade med eftergymnasial utbildning från Mälardalslänen 
1986–2005 
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Utfl yttningen till Mälardalslänen av personer med eftergymnasial utbildning har 

tredubblats under 20-årsperioden 1986–2005 i en jämn takt – en nästan linjär 

utveckling. Till de båda grannlänen, Uppsala och Södermanland, går de största 

migrationsströmmarna.

Södermanlands län har ett annorlunda utbyte med Stockholms län än de tre 

 övriga Mälardalslänen. Som regel fl yttar det färre med eftergymnasial utbildning 

till Stockholms län till Södermanlands län än tvärt om. Det kan bero på att under-

laget för migration av välutbildade till Stockholms län är mer begränsat i Sörm-

land jämfört med övriga Mälardalen. 
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Diagram 4.15: Utfl yttade med eftergymnasial utbildning till Mälardalslänen 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Infl yttningen av personer med gymnasieutbildning som högsta utbildning 

 kommer i första hand från grannlänen Uppsala och Södermanland d.v.s. mönstret 

är detsamma som för dem med eftergymnasial utbildning. Kurvan är emellertid 

mindre dramatisk. Under krisåren på 1990-talet ökade infl yttningen något för att 

efter millennieskiftet återgå till nivån före krisen.
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Diagram 4.16: Infl yttade med gymnasieutbildning från Mälardalslänen 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Utfl yttningen av personer med gymnasiekompetens som högsta utbildning är, än 

mer än infl yttningen, koncentrerad till grannlänen Uppsala och Södermanland. 

Den tycks också vara trendmässigt stigande men starkt påverkad av variationerna  

på arbetsmarknaden. Som framgår av tidigare avsnitt är ungefär hälften av 

 utfl yttarna från Stockholm till övriga Mälardalslänen regionförstorare. Bland per-

soner med gymnasieutbildning torde andelen regionförstorare vara ännu större.
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Diagram 4.17: Utfl yttade med gymnasieutbildning till Mälardalslänen 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Sammanfattning av migrationen i Mälardalen 

Under 1990-talet mer än tredubblades infl yttningen av personer med eftergymna-

sial utbildning från Mälardalen till Stockholms län medan infl yttningen av perso-

ner med gymnasial utbildning var nästan konstant. 

Personer med gymnasieutbildning som högsta utbildning har högre benägen-

het att fl ytta ut från Stockholms län till Mälardalslänen än de med eftergymnasial 

utbildning.

Regionförstorare är i första hand personer med gymnasial utbildning som 

högsta utbildning.

Inpendlingen till Stockholms län ökar de år som utfl yttningen till Mälardalen 

ökar. Minskar utfl yttningen förblir inpendlingen kvar på oförändrad nivå eller kan 

till och med avta beroende på hur mycket utfl yttningen minskar.
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Födelseland
Som framgår av diagram 4.1 har migrationen mellan Stockholms län och Mälar-

dalslänen i stort sett varit i balans sett över de senaste 20 åren. Under en period,  

1994–1999, var dock migrationen från Mälardalslänen till Stockholms län 

betydligt större än i den motsatta riktningen. Under just den perioden fl yttade 

ovanligt många utrikes födda från Mälardalslänen till Stockholms län – ca 1 700 

per år jämför med knappt 1 000 under slutet av 1980-talet. Migrationsfl ödet från 

Mälardalen till Stockholms län steg från knappt 8 000 till drygt 10 000 på ett år. 

De utrikes födda stod för en fjärdedel av uppgången. 

Bakgrunden till den ökade omfl yttningen av utrikes födda är att fl er personer 

sökte sig till Sverige som asylsökande men också den förda invandrarpolitiken 

(se 47). Efter 1994 kunde nyanlända fl yktingar själva välja bostadsort och få bidrag 

under förutsättning att de kunde ordna bostad på egen hand. Många sökte sig 

till släktingar och bekanta i storstäderna, inte minst till Stockholms län där en 

tredjedel av alla invandrare bor. När effekterna av den förändrade fl yktingpoliti-

ken började ebba ut minskade infl yttningen till Stockholms län av invandrare från 

övriga landet vilket också gällde migrationen från Mälardalslänen.

Diagram 4.18: Infl yttade utrikes födda från Mälardalslänen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Diagrammet ovan illustrerar hur den ökade fl ykting- och anhöriginvandringen har 

påverkat den inrikes omfl yttningen till Stockholms län.

Infl yttningen av utrikes födda är störst från grannlänen Uppsala och Söderman-

land. Örebro län är mest avlägset och därifrån kommer lägst antal migranter. Be-

folkningstalen är ganska lika i de fyra länen liksom antalet utrikes födda. År 1995 
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– i mitten av den period som beskrivs – var befolkningen i Uppsala län 288 000 

med 31 200 utrikes födda, i Södermanland 259 000 (29 200 utrikes födda), i 

 Örebro 276 000 (24 900 utrikes födda) och i Västmanland 261 000 (33 700 

 utrikes födda)27. 

Fenomenet ovan benämns ibland ”sekundärfl yttningar”, d.v.s. fl yktingars 

fl yttningar från den första mottagningskommunen till någon annan kommun. 

Diskussionen om sekundärfl yttningar tog fart när man observerade den kraftiga 

omfl yttningen i Sverige 199428. Cirka 5 000 av de bosnier som kom till Sverige 

hösten 1993 och 1994 fi ck uppehållstillstånd att bosätta sig i Stockholms län. År 

1994 ökade infl yttningen från Södermanlands län till Stockholms län av bosnier, 

som lämnade sina mottagningskommuner.

Diagram 4.19: Utfl yttade utrikes födda till Mälardalslänen 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Utfl yttningen till Mälardalslänen av utrikes födda har ökat något under 20-års-

perioden. Intressant är att migrationen till Södermanlands län ligger på samma 

nivå som till Uppsala län. 

Samtidigt som det är vanligt att fl yktingar och anhöriga till fl yktingar fl yttar 

vidare från övriga landet till Stockholms län fi nns det strömmar i motsatt riktning. 

Finländare och övriga nordbor fl yttar först till Stockholms län och sedan vidare till 

andra delar av Sverige bl.a. Mälardalslänen. Södermanland, som sedan länge har 

drygt 10 000 invandrare från Finland, drar till sig fi nska invandrare från Stock-

holm. Liknande tendenser fi nns också bland personer från övriga EU15-länder.

27 Befolkningsstatistik 1995, del 3.
28 Se ”Bosättning och fl yttmönster bland personer som invandrat av fl yktingskäl”, artikel i Sveriges 

Befolkning 2005, SCB.
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Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sammanfört Sveriges kommuner i 

nio grupper. Indelningen har gjorts efter vissa strukturella egenskaper som bland 

annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 

Indelningen ska ses som en generell indelning och har många olika användare. 

Grupperingen är främst tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redo-

visning.

I denna rapport tillämpas indelningen från 2005, som bland annat tar större 

hänsyn till regionförstoring och växande funktionella arbetsmarknader genom 

ökad användning av pendlingsbegreppet. I bilaga 1 beskrivs kommungrupperna.

Migrationen mellan Stockholms län och övriga landet kan beskrivas på många 

olika sätt. Förutom antalet in- och utfl yttade vill man gärna veta varifrån de 

 kommit och vart de fl yttar. Utanför Stockholms län fi nns 20 län och 265 kommu-

ner. Det blir oöverskådligt att studera migrationen med en så detaljerad indelning. 

Här används istället SKL:s kommungruppsindelning. Detaljeringsgraden blir 

sämre än för län men resultatet blir mer lättillgängligt. 

Tabell 5.1: Exempel på kommuner – utanför Stockholms län – som ingår i de 
nio kommuntyperna

Storstäder Större städer Glesbygdskommuner Övriga kommuner, 
mer än 25 000 inv.

Övriga kommuner, 
12 500–25 000 inv.

Göteborg Borås Arjeplog Alingsås Arboga

Malmö Eskilstuna Arvidsjaur Arvika Avesta

 Falun Berg Boden Båstad

 Gävle Bjurholm Bollnäs Eksjö

 Halmstad Bräcke Borlänge Flen

Förortskommuner Pendlingskommuner Varuproducerande
 kommuner

Övriga kommuner,
mindre än 12 500 inv.

Ale Bjuv Alvesta Aneby

Bollebygd Boxholm Emmaboda Askersund

Burlöv Bromölla Fagersta Bengtsfors

Håbo Eslöv Finspång Borgholm

Härryda Essunga Gislaved Degerfors

Flyttströmmarna från de nio kommungrupperna kan studeras med avseenden 

på köns- och åldersfördelningen inom varje kommungrupp. Flyttströmmen från 

respektive kommungrupp jämförs med fl yttningarna från övriga Sverige till 

 Stockholms län 1986–1990. Med denna enkla metod framgår hur fl yttströmmarna 

till länet varierar mellan de olika kommuntyperna.

Först visas vilka strömmar som är störst, antalsmässigt, till länet. 

Kommuntyper
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Diagram 5.1: Genomsnittligt antal infl yttade till Stockholms län från de nio 
kommuntyperna 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

 

Från större städer, i praktiken högskole- och universitetsstäder, kommer nästan 

hälften av de inrikes infl yttade till länet. Den näst största strömmen, ungefär en 

sjättedel, kommer från Övriga kommuner med mer än 25 000 invånare. Gles-
bygdskommuner och andra mindre kommuner, förknippade med folkminskning, 

har få utfl yttade till Stockholms län. Antalet personer som fl yttar från storstä-
derna, Göteborg och Malmö, med kringliggande förortskommuner är ganska få, 

2 400 respektive 1 000 per år.

I de tre kommande diagrammen beskrivs migrationen från de nio kommun-

grupperna till Stockholms län. Som en form av referenslinje fi nns i alla tre dia-

grammen en linje som visar fl yttningarna från övriga Sverige (samtliga kommuner 

utanför Stockholms län) till Stockholms län.
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Diagram 5.2: Infl yttning till Stockholms län från storstäder, förortskommuner  
och större städer 1986–2005 – Indextal (Infl yttningen 1986–1990 från samt-
liga kommuntyper =100)
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Metoden som använts är indirekt standardisering: Först har köns- och åldersspecifi ka fl yttrisker 
beräknats på migrationen till Stockholms län för perioden 1986–1990. Med utgångspunkt från de 
beräknade riskerna har därefter ett förväntat antal utfl yttade beräknats för varje år och kommuntyp. 
Indextalet har erhållits genom att det observerade antalet fl yttade har dividerats med det förväntade 
antalet samtidigt som decimalkommat fl yttats två steg åt höger för att få ett traditionellt indextal.

Åren 1994–1998 steg den inrikes infl yttningen till länet med ca 50 procent, en 

mycket kraftig uppgång. Under denna period fördubblades den i särklass största 

strömmen, den från större städer, från drygt 8 000 till drygt 16 000. Efter 

millennie skiftet kvarstår ungefär hälften av uppgången. Migrationsströmmen 

från större städer har både stor volym och kraftig variation. För att kunna förklara 

 variationerna i infl yttningen till länet måste man analysera fl yttningsrörelserna 

från större städer. Går det att relatera denna ström till andra fenomen i det 

svenska   samhället, kan man kanske fi nna en förklaringsmodell som går att till-

lämpa i prognossammanhang åtminstone på kort sikt d.v.s. under några år.

Migrationen från storstäderna Göteborg och Malmö till Stockholms län är låg 

med hänsyn till befolkningens storlek i de båda städerna. Den varierar över tiden 

enligt samma mönster som fl yttningarna från större städer. Det kan fi nnas bakom-

liggande orsaker som är av samma natur som migrationen från större städer.

Bor man i Göteborgs och Malmös förortskommuner är inte på Stockholms län 

ett första alternativ vid en eventuell fl yttning. Innevånarna i de varuproducerande 

kommunerna och i förortskommunerna runt Göteborg och Malmö har den lägsta 

benägenheten att fl ytta till Stockholms län av de boende i övriga Sverige. 

En detalj i diagrammet ovan, som också återfi nns i de två följande, är den 

tillfälliga uppgången i kurvan 1991. Det året överfördes folkbokföringens lokala 
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organisation från kyrkan till staten. Samtidigt ändrades reglerna för folkbokföring 

av bl.a. studenter. Tidigare kunde de vara folkbokförda i föräldrahemmet trots att 

de inte bodde där utan vistades på studieorten. Detta undantag togs bort den 1 juli. 

Vid ändringar i författningar och administrativa reformer blir det ofta hack i tids-

serierna som inte har någon konkret innebörd. Detta är ett sådant exempel.

Diagram 5.3: Infl yttning till Stockholms län från glesbygds-, pendlings- och 
varuproducerande kommuner 1986–2005 – Indextal (Infl yttningen 1986–1990 
från samtliga kommuntyper =100)
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Källa och metod: Se diagram 5.2.

I slutet av 1980-talet låg migrationen från glesbygds- och pendlingskommuner 

till Stockholms län på samma nivå som genomsnittet för samtliga kommuner. Där-

efter har migrationsströmmens upp- och nedgångar i stort sett följt genomsnittet. 

De varuproducerande kommunerna är unika. De som bor i dessa kommuner har 

lägre benägenhet att fl ytta till Stockholms län än befolkningen i de övriga åtta 

kommuntyperna. Det kan fi nnas naturliga förklaringar till detta. Arbetsmark-

naden i Stockholms län efterfrågar bara i liten omfattning personer som arbetar 

inom varuproducerande branscher och den kompetens de har.
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Diagram 5.4: Infl yttning till Stockholms län från övriga kommuner 1986–2005. 
Indextal (Infl yttningen 1986–1990 från samtliga kommuntyper=100)
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Källa och metod: Se diagram 5.2.

Med den metod som SKL använder för att gruppera kommunerna faller ca 100 

kommuner inte in i några specifi ka kluster. De benämns övriga kommuner 

och delas bara in i tre grupper efter befolkningstalet. För kommuntyperna med 

12 500–25 000 invånare och med mer än 25 000 invånare överensstämmer både 

nivån på fl yttströmmarna och förändringarna över tiden nästan helt med genom-

snittet för samtliga kommuner. Flyttströmmen från gruppen med lägst antal 

invånare har ungefär samma nivå som fl yttströmmarna från pendlingskommu-

nerna och storstäderna. Det kan tolkas som att det är lika attraktivt för en person i 

Malmö som för en person i Bengtsfors att fl ytta till Stockholms län.

Utbildningsnivå
Nästan 50 procent av de inrikes infl yttade till Stockholms län kommer från större 
städer, exempelvis Borås, Eskilstuna, Falun. 

Det mesta av universitets- och högskoleutbildningen utanför de tre storstäderna 

är förlagd till större städer. Här fi nns de gamla lärosätena Uppsala och Lunds uni-

versitet men också de nyetablerade universiteten i Umeå, Linköping, Sundsvall, 

Örebro, Karlstad och Växjö. Vidare fi nns det fl era högskolor med nästan 10 000 

studenter vardera i Gävle, Jönköping, Kristianstad, Kalmar, Halmstad, Borås etc. 

Drygt sex av tio studenter vid universitet och högskolor är inskrivna vid lärosäten i 

större städer. Men bara drygt en fjärdedel av landets befolkning bor i större städer. 

En stor andel av dem, som studerar vid universitet och högskolor i dessa städer, 

kommer således från andra delar av landet. Arbetsmarknaden på respektive 
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 högskoleort är inte tillräckligt stor för att kunna absorbera utfl ödet av nyexamine-

rade. Det gör att större städer har både betydande infl yttning och utfl yttning. De 

är nav i migrationsfl ödet av unga människor. 

Det stora utbudet av högskole- och universitetsutbildning har medfört att ut-

budet av välutbildad arbetskraft i unga åldrar har ökat kraftigt de senaste 20 åren.

Diagram 5.5: Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning i större städer
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Källa: SCB:s databaser.

Numera har drygt hälften av kvinnorna i åldern 25–30 år boende i större städer 

en eftergymnasial utbildning jämfört med en av fyra 20 år tidigare. Utfl yttningen 

av unga nyexaminerade studenter från större städer blir därför betydande. 

 Flyttningarna går inte bara till Stockholmsområdet utan också till andra delar 

av  landet. När efterfrågan på personer med eftergymnasial utbildning varit låg 

i övriga Sverige har migrationen riktats mot Stockholms län.
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Diagram 5.6: Infl yttade till Stockholms län i åldern 18–74 år från större städer 
med eftergymnasial utbildning – observerat och förväntat antal 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Metod: Utfl yttningsrisk efter kön och ålder har beräknats på migrationen från större städer till 
 Stockholms län för 1986–1990. De skattade riskerna har därefter applicerats på befolkningen i större 
kommuner 1985–2004 för att beräkna förväntad migration. 

Anmärkning: Hacken i kurvan med förväntat antal 1990–1991 och 2000–2001 beror inte på extra-
ordinär höjning av utbildningsnivån vid de tillfällena utan på tidsseriebrott i utbildningsstatistiken.

Med beaktande av att antalet unga människor med eftergymnasial utbildning 

mer än fördubblats i större städer vore det naturligt att fl yttningarna ökade från 

drygt 2 000 år 1986 till 5 300 år 2005 d.v.s. med ca 150 procent. Fr.o.m. 1994 har 

antalet infl yttade med eftergymnasial utbildning från större städer till Stockholms 

län varit fl er än det förväntade. Åren 1996–2001 och 2005 har det verkliga antalet 

överstigit det förväntade med mer än 2 000. Ett kännetecken för dessa år är att 

efterfrågan på arbetskraft har varit låg i Sverige.

Av den totala ökningen av de inrikes fl yttningarna till länet fr.o.m. 1994 kom 

mellan 60 och 80 procent från större städer. Ökningen har då beräknats från 

genomsnittet 1986–1990 som här får representera nivån före den ekonomiska 

krisen. Utvecklingen i större städer och migrationen från dessa har fått en allt 

större betydelse. 

Här har bara gjorts en enkel sambandsanalys mellan antalet personer med 

eftergymnasial utbildning i större städer och migrationen till Stockholms län. 

I ett prognosarbete kan man gå vidare och se på sambandet mellan migration 

och antalet studerande i större städer. Det kan ge bättre antaganden för de första 

prognosåren. 



180 Stockholmsmigranterna

Aktivitet före infl yttningen
Liksom i föregående avsnitt beskrivs här infl yttarna från större städer. Under de 

senaste 10 åren har i genomsnitt drygt 12 000 personer i åldern 20–64 år fl yttat 

från större städer till länet. 

Diagram 5.7: Infl yttade från större städer i åldern 20–64 år fördelade efter 
utbildning och aktivitet året före infl yttningen – genomsnitt för 1996–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister 

Anmärkning: I detta diagram särredovisas gruppen ”Både förvärvsarbetande och studerande”. 
Denna grupp utgör 15 procent av de infl yttade från större städer. Slås de båda grupperna studerande 
ihop fi nner man att de utgör 47 procent av de infl yttade från större städer i åldern 20–64 år.

Som tidigare påpekats redovisas studerande med för låg utbildningsnivå i de fall som de både har 
hunnit ta examen och fl ytta under samma år. I verkligheten är det därför fl er som har eftergymnasial 
utbildning av de studerande än vad diagrammet visar.

I stort sett rekryteras fl yttarna till Stockholms län från större städer från tre 

grupper.  Personerna som ingår i grupperna är antingen studerande eller förvärvs-

arbetande med eftergymnasial utbildning. Benägenheten att fl ytta till länet bland 

de förvärvsarbetande i större städer är högre än vad som gäller i riket. Samma 

mönster fi nns också bland studerande och arbetslösa. De förvärvsarbetande har 

30 procents högre benägenhet att fl ytta till Stockholms län än vad som gäller för 

samtliga förvärvsarbetande i övriga landet. De studerande bosatta i större städer 

har 20 procents högre benägenhet att fl ytta till länet än studerande i allmänhet. 

Den höga mobiliteten uppåt i ortshierarkin bland de boende i större städer fi nns 

således inte enbart bland de studerande utan förekommer också bland de förvärvs-

arbetande. 

Av kapitlet Flyttningar till och från Stockholms län framgår att studerande 

har den högsta rörligheten och att migrationen till länet av studerande varierar 
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avsevärt mellan åren. Till detta kan läggas att sex av tio studerande som fl yttar till 

länet kommer från större städer. Det är därför intressant att se hur migrationen av 

studerande från större städer har utvecklats under de senaste 20 åren.

Diagram 5.8: Infl yttade, studerande året före migrationen, i åldern 20–64 år 
från större städer – observerat och förväntat antal 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt beräkningar

Anmärkning: I detta diagram ingår även gruppen ”både förvärvsarbetande och studerande”. 
Den utgör 15 procent av de infl yttade från större städer. Tillsammans med övriga studerande utgör 
de 47 procent av de infl yttade från större städer i åldern 20–64 år under 1996–2005.

Kurvan för det förväntade antalet infl yttade utgår från de köns- och åldersspeci-

fi ka risker som observerades i större städer 1986–1990. En förväntad kurva brukar 

visa på en jämn utveckling, men så är inte fallet ovan vilket beror på att antalet 

personer i gruppen ”både förvärvsarbetar och studerar” förändrats mellan åren. 

Det är stort infl öde till och stort utfl öde ur gruppen varje år. Antalet studenter kan 

variera mellan åren. 

En följd av att antalet studerande i större kommuner ökat är att också den förvän-

tade migrationen till länet ökat – från ca 2 000 per år till 4 400. Den nivån nåddes 

redan 1999 och har sedan varit oförändrad. Den kraftiga observerade uppgången 

1994–1998, de höga värdena fram till 2000, nergången åren därefter och uppgång-

en 2005 har inget samband med de bakgrundsvariabler som här används. Förkla-

ringsgraden blir bara obetydligt bättre om man använder studerande som bak-

grundsvariabel istället för utbildningsnivå. Variationerna i fl ödet kan inte förklaras 

med demografi ska metoder utan samvarierar med konjunkturförloppet i Sverige.

Slutsatsen är att länet kan förvänta sig en migration av studerande från större 
städer på ca 5 000 per år. Antalet kan dock avvika med ett par tusen per år. 
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Födelseland
Invandringen till Sverige ändrade karaktär under mitten av 1980-talet. Infl ödet av 

utrikes födda steg från ca 30 000 till ca 50 000 per år samtidigt som migranterna 

kom från mer avlägsna länder. Eftersom många fi ck uppehållstillstånd som fl yk-

tingar fi ck samhället ett större ansvar för de nyanlända, som placerades ut på orter 

i hela landet. De mindre kommunerna, som regel har låg andel invandrare i befolk-

ningen, lyckades bara delvis behålla de fl yktingar som de hade blivit anvisade.

Diagram 5.9: Procentandel utrikes födda av infl yttarna från övriga Sverige 
1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: Kommungrupperna har förts samman till två grupper för att få en mer generell bild. I 
brist på bättre terminologi har den ena gruppen kallats för Mindre kommuner (pendlings-, glesbygds-, 
varuproducerande kommuner, övriga kommuner med 12 500–25 000 invånare och övriga kommuner 
med mindre än 12 500 invånare) och den andra för Större kommuner (storstäder, förortskommuner, 
större städer och övriga kommuner med mer än 25 000 invånare).

Resultatet blev att omfl yttningen av utrikes födda ökade. Bland infl yttarna till 

Stockholms län från övriga Sverige var i mitten på 1980-talet var tionde person 

född utanför Sverige. Denna relation ändrades under några år. I början på 1990-

talet var var sjätte person av infl yttarna född utanför Sverige. Från några kom-

muntyper som varuproducerande kommuner och övriga kommuner med mindre 
än 12 500 invånare var andelen utrikes födda bland de infl yttade under några år 

mer än 25 procent. 

Under högkonjunkturen runt 1990 var infl yttningen låg från övriga Sverige. 

Den hade troligen varit något lägre utan den omfl yttning av utrikes födda som 

föranleddes av den förda politiken för introduktion av nyanlända invandrare.
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Diagram 5.10: Infl yttning och utfl yttning till/från Stockholms län av utrikes 
födda från/till stora resp. små kommuner 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Se anmärkningen under föregående diagram.

Diagrammet ovan åskådliggör ett ganska dramatiskt förlopp. Migrationen av 

 utrikes födda från mindre kommuner fördubblades under en femårsperiod i slutet 

på 1980-talet för att sedan avta. Från de större kommunerna ökade migration 

fram till 1990-talets slut. Här samvarierar kurvan väl med invandringen till 

 Sverige men med några års eftersläpning. Efter millennieskiftet har utfl yttningen 

av utrikes födda ökat och gapet mellan in- och utfl yttningskurvorna har minskat.

Som tidigare framgått är personer bosatta i större städer mest benägna att fl ytta 

till Stockholms län och personer bosatta i varuproducerande kommuner minst. 

Samma mönster gäller i stort sett också bland utrikes födda. Men det fi nns också 

en del särdrag. Utrikes födda bosatta i Göteborg och Malmö med förortskommu-

ner har mycket låg benägenhet att fl ytta till Stockholms län. Högst benägenhet att 

fl ytta till länet har utrikes födda bosatta i övriga kommuner med 12 500–25 000 

invånare. Exempel på sådana kommuner är Hagfors, Kramfors, Kristinehamn och 

Mariestad.
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Tabell 5.2: Infl yttningen av utrikes födda till Stockholms län per kommuntyp 
2002–2005. Indextal (Infl yttningen åren 2002–2005 från samtliga kommun-
typer=100)

Kommuntyp Indextal

Storstäder 43

Förortskommuner 56

Större städer 127

Pendlingskommuner 89

Glesbygdskommuner 101

Varuproducerande kommuner 58

Övriga kommuner, mer än 25 000 inv. 120

Övriga kommuner, 12 500–25 000 inv. 135

Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. 81

Samtliga 100

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister samt SCB:s 
statistikdatabas.

Metod: Indirekt standardisering med hänsyn till kön och ålder.

Större städer tycks vara något av nav i individernas fl yttingskedjor. Detta tycks 

gälla också för de utrikes födda. Nästan hälften av de infl yttade invandrarna från 

övriga Sverige kommer från större städer och 40 procent av utfl yttarna fl yttar till 

större städer. 

Utfl yttningen till de olika kommuntyperna är som regel av betydligt mindre 

 omfattning än infl yttningen från dem. Undantag utgörs dock av förortskom-

munerna runt Göteborg och Malmö. Migration är dock liten i båda riktningarna. 

 Länets fl yttströmmar mot pendlingskommuner och övriga kommuner med 
 mindre än 12 500 är i balans d.v.s. antalet in- och utfl yttade utrikes födda är 

ungefär lika många. 
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Diagram 5.11: Genomsnittligt antal infl yttade och utfl yttade utrikes födda 
från/till de nio kommuntyperna 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.
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Sedan migrationsstatistiken inleddes – med statistik om utvandringen fr.o.m. 

1851 och om invandringen fr.o.m. 1875 – har den redovisat migrationen över 

landets gränser fördelad efter kön, ålder och in- eller utfl yttningsland. Till en 

början antog man, med all rätt, att nästan alla som fl yttade över landets gränser 

var svenska medborgare varför det var onödigt att redovisa efter medborgarskap. 

Efter andra världskriget fl yttade allt fl er utländska medborgare över landets 

 gränser. Bilden av Sverige som utvandringsland levde dock kvar fl era år efter 

andra världskriget, och när utvandringen ökade befarade man att det var svenskar 

som åter började utvandra. Därför redovisade statistiken först de utvandrades 

medborgarskap. I Befolkningsrörelsen år 1949 kan man läsa bl.a.: 

 ”Endast omkring 26 % av samtliga emigranter voro sålunda svenska medborgare. 

Finnar, norrmän, danskar utgjorde 35 %, balter 18 % och övriga nationaliteter 

21 %.”29 

T.o.m. 1954 redovisade SCB utvandringen först i tabellerna. Även statistiker vill 

belysa det som har störst nyhetsvärde först men har ibland svårt att anpassa sig 

efter ändrade förhållanden. Först 1968 blev medborgarskap en indelning som var 

lika vanlig som in/utvandringsland i SCB:s migrationsstatistik. 

Numera är fl ertalet av de invandrare som är bosatta i Sverige svenska med-

borgare – nästan två tredjedelar. För att kunna visa migrationens effekter på 

befolkningsutvecklingen har födelseland blivit en del av migrationsstatistiken. 

Nedan redovisas migrationsströmmarna till och från Stockholms län först utan 

uppdelning på födelseland. Därefter fördelas strömmarna efter födelseland och 

in/utfl yttningsland. Länderna har grupperats i 13 grupper.

29 Se sidorna 25* och 26* i Befolkningsrörelsen år 1949 (SOS), SCB.

Utrikes fl yttningar
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Diagram 6.1: Immigranter och emigranter – riket respektive Stockholms län 
1960–2005
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Källa: SCB:s hemsida http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26046.asp samt tabell C i 
 tabell bilagan.

Den inrikes infl yttning till Stockholms län varierar, som tidigare beskrivits, mellan  

åren. Utrikes omfl yttning har ännu större variationer. Under andra halvan av 

1800-talet kunde utvandringen från Sverige ett år uppgå till 10 000 för att något 

år senare nå 50 000 och efter ytterligare något år falla till 25 000. Missväxt i det 

svenska jordbruket var då en push-faktor och högkonjunkturer i Nordamerika en 

pull-faktor. 

Efter andra världskriget är det istället infl yttningen till Sverige som varierat 

kraftigt över tiden. Under 1950- och 1960-talen, arbetskraftsinvandringens epok, 

var det efterfrågan på arbetskraft som påverkade invandringen d.v.s. pull-faktorer. 

Push-faktorer – politiska händelser eller förtryck som tvingat människor att fl y 

– har alltmer påverkat migrationen till Sverige. Exempel på sådana händelser i 

Europa är Ungernrevolten 1956, överstarnas maktövertagande i Grekland 1967, 

inmarschen av trupper från Warszawa-pakten till Prag våren 1968, konfl ikten på 

Balkan med etniska rensningar i början på 1990-talet. Några exempel på kon-

fl ikter utanför Europa som påverkat migrationen till Sverige är det långvariga 

inbördeskriget i Libanon, mullornas förtryck i Iran, Saddam Husseins förtryck i 

Irak, Pinochets regim i Chile 1973–1990, förtrycket av kurder samt oroligheterna 

och fattigdomen på Afrikas horn. 

I runda tal bosätter sig 30 procent av de immigranter som kommer till Sverige  

i Stockholms län. Under 1988–1995 var andelen lägre som en följd av ”Hela 

 Sverige”-strategin för fl yktingmottagning. 

Också drygt 30 procent av emigranterna kommer från Stockholms län. 
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Fakta Observera att statistiken över utrikes fl yttningar numera inte är så exakt. 
Det kan vara ett eller fl era år mellan inresan till Sverige och den tid-
punkt när en person får uppehållstillstånd. För medborgare från länder 
utanför Norden krävs uppehållstillstånd för folkbokföring. Underlaget 
för statistiken om immigranter är registreringen i folkbokföringen 
som immigrant. En del personer kommer överhuvud taget inte med i 
statistiken. Det gäller asylsökande som vistats i Sverige mer än ett år och 
sedan får avslag på sin ansökan samt illegala invandrare. Utvandringen 
underskattas också, samtidigt som det kan fi nnas en tidsförskjutning 
mellan utresan och registreringen av utvandringen i folkbokföringen. 
Se även bilagan Kvalitet.

Ordet invandra avseende icke EU-medborgares bosättning i Sverige 
ger en bild av att personerna anländer till Sverige det året de registre-
ras i folkbokföringen. Istället för ”invandrat” används i detta kapitel 
termen ”fått tillstånd att bosätta sig i Sverige”. 

Trots att uttrycket avregistrerade som emigranter är ohanterligt 
används det här istället för utvandrade när det avser personer från 
utomnordiska länder.

Den bild som folkbokföringen ger av den utrikes in- och utfl ytt-
ningen bland personer födda i Sverige torde inte vara behäftad med 
några allvarliga tidsförskjutningar mellan fl yttningen och registreringen. 
Begreppen utvandring och återinvandring används därför för denna 
grupp. Statistiken missar dock en del bosättningar utomlands på ett till 
två år bland ungdomar som inte underrättat folkbokföringen om sin 
fl ytt till utlandet. 

Med hänsyn till reservationerna ovan blir det därför naturligt att studera migran-

terna i några olika grupper. Först behandlas den utrikes omfl yttningen bland 

svenskar och nordbor, därefter födda i EU-länderna och slutligen födda i länder 

utför EU.
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Diagram 6.2: Utrikes omfl yttning bland svenskar och övriga nordbor 
1986–2005

Tusental

0

1

2

3

4

5

6

7

1985 1990 1995 2000 2005

Födda i Sverige
Utflyttning

Födda i Sverige
Inflyttning

Födda i övriga Norden
Inflyttning

Födda i övriga Norden
Utflyttning

År

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Fler svenskfödda fl yttade utomlands under 1990-talet än tidigare. Sämre arbets-

marknad i Sverige, globaliseringen av näringslivet och inträdet i EU brukar anges 

som orsaker för den ökade utvandringen. Utvandringen fördubblades från 1980-

talet till andra delen av 1990-talet. En ny nivå på ca 5 000 tycks ha etablerats. 

Efter millennieskiftet var efterfrågan på arbetskraft som störst efter krisen i början 

på 1990-talet. Utvandringen av svenskar gick då ned men har ökat 2003–2005. 

En tumregel säger att två av tre utvandrade svenskar återvänder. Den tycks 

stämma för dem som utvandrat från Stockholms län. Kurvan över återinvandrade 

svenskar ligger på en nivå som är ungefär 65 procent av utvandringskurvan och 

med en eftersläpning på tre till fyra år. Vid grundligare analyser fi nner man dock 

att personer födda i länet har lägre benägenhet att återinvandra. En del svenskar, 

som emigrerat från övriga landet, bosätter sig i Stockholms län när de återvänder 

och väger upp den låga återvandringen bland stockholmare.

Utvandringen av en del yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, tandläkare 

och civilingenjörer har uppmärksammats. Merparten av dem som utvandrar 

 saknar dock högskoleutbildning. Även bland högskoleutbildade återvänder två av 

tre. Tandläkare blir kvar utomlands i större omfattning än andra grupper30. 

In- och utvandringen av nordbor till/från Stockholms län har en basnivå på 

1 500–2 000 per år. De höga värdena på invandringen 1989–1990 är en följd av 

att de nordiska länderna var i olika faser i konjunkturerna. Norge genomgick en 

strukturell kris redan i slutet av 1980-talet medan det i Sverige rådde ovanligt hög 

efterfrågan på arbetskraft. Åren 1989–1990 fl yttade fl era tusen norrmän till Sverige 

30 Högutbildade fl yttar tillbaka till Sverige, artikel publicerad i Välfärd 2003:1, SCB.
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och en del av dem bosatte sig i Stockholms län. Många återvände efter en kort tid 

då efterfrågan på arbetskraft förbättrades i Norge medan den rasade i Sverige.

Diagram 6.3: Utrikes omfl yttning bland personer födda i EU15-länderna utom 
Norden och de tio nya EU-länderna 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Diagrammet ovan illustrerar vad som hände när hindren för migration undan-

röjdes. År 1995 blev Sverige medlem i den Europiska unionen (EU). Men redan 

1994 försvann i stort sett hindren för EU-medborgare att bosätta sig i Sverige i och 

med villkoren i EES-avtalet. Invandringen från EU-länderna fördubblades i det 

närmaste från 1992 till 2001. Det gjorde även återutvandringen. Det höga värdet 

på ”återutvandrade” 1986 var en artifi ciell topp som kommenteras under avsnittet 

Kvalitet.
Den 1 maj 2004 kom nästa förändring då EU utvidgades med ytterligare tio 

länder. Många av gamla EU15-länderna befarade massmigration från de nya med-

lemsländerna och förhandlade fram ett undantag från den fria rörligheten under 

de första sju åren. Sverige tillsammans med Storbritannien och Irland utnyttjade 

inte undantaget. År 2005, som var det första hela året med de nya reglerna för 

migration, tredubblades invandringen men från en låg nivå. Cirka två tredje delar 

av migrationsströmmen från de tio nya EU-länderna har hittills kommit från 

Polen.
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Diagram 6.4: Utrikes omfl yttning bland personer födda i länder utanför 
 Norden och EU25 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Tack vare ”Hela Sverige”-strategin var trycket på Stockholms län av infl yttade från 

de länder varifrån fl yktingar och deras anhöriga kom förhållandevis lågt under 

slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Åren 1989–1990 och 1993–1994 fi ck 

ovanligt många utrikes födda tillstånd att bosätta sig i Sverige. Men det är bara för 

1994 som det ger avtryck i diagrammet ovan. Då började ”Hela Sverige”-strategin 

att mjukas upp. Det medförde att fl er personer som fått uppehållstillstånd valde 

Stockholms län för sin bosättning. 

Antalet beviljade tillstånd för bosättning i Sverige ökade 1995–2000. Under 

de senaste åren har ca 9 000 utrikes födda från länder utanför EU per år fått 

 uppehållstillstånd och bosatt sig i Stockholms län. 

Drygt 2 000 utrikes födda från länder utanför EU har avregistrerats som 

 emigranter under de senaste åren. 
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Diagram 6.5: Personer födda i Asien, Afrika, Sydamerika och forna 
 Jugoslavien folkbokförda som immigranter i Stockholms län 1986–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

År 1992 sökte 84 000 personer31 asyl i Sverige – den hittills utan motstycke högsta 

siffran i den svenska migrationshistorien. Ca 70 000 av de asylsökande kom 

från forna Jugoslavien. Året därpå sökte ytterligare 28 000 personer från forna 

Jugoslavien asyl. Hösten 1993 började dåvarande Statens invandrarverk behandla 

ansökningarna varvid 30 000 fi ck uppehållstillstånd år 1993 och 36 000 år 1994. 

En förhållandevis liten andel av de asylsökande från forna Jugoslavien bosatte sig 

i Stockholms län – ca 5 000. 

I mitten av 1980-talet ökade infl yttning från övriga Sverige av personer från 

Asien från 500 till ca 2 000 per år tio år senare. Under samma period folkbok-

fördes årligen ca 3 000 immigranter födda i Asien i Stockholms län. På grund av 

”Hela Sverige”-strategin tog en del invandrare från Asien omvägen via andra orter 

innan de bosatte sig i länet. 

I mitten på 1990-talet hade fl yktingströmmen från Iran avtagit men istället 

tilltog strömmen från grannlandet Irak. Efter fi nländare är numera personer födda 

i Irak den största invandrargruppen i länet med 23 900 personer32.

”Hela Sverige”-strategin minskade troligen migrationstrycket på Stockholms 

län. Under 10-årsperioden 1985–1995 ökade antalet utrikes födda i Stockholms 

län med 30 procent jämfört med 49 procent i övriga Sverige. I landet som helhet 

ökade antalet utrikes födda med hela 280 000 eller 42 procent – en rekordstor 

ökning. Om inte ”Hela Sverige”-strategin genomförts är det troligt att ytterligare 

25 000–30 000 utrikes födda hade bosatt sig i länet under 1985–1995.

31 http://www.migrationsverket.se/pdffi ler/statistik/tabs2.pdf
32 In- och utvandring och utländsk bakgrund 2005 RTK:s ”Gula Serie”.
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Kön och ålder på in- och utvandrade
Som tidigare visats är fl yttarnas åldersfördelning annorlunda än den övriga 

 befolkningens: många är i åldrarna 20–35 år och i förskoleåldrarna. Kvinnor 

börjar fl ytta tidigare än männen. Här visas först åldersfördelningen hos utvand-

rade personer födda i Sverige och deras återinvandring, därefter invandringen 

av utrikes födda och deras återutvandring. För att förändringarna över tiden ska 

kunna ses, jämförs en femårsperiod från slutet av 1980-talet med den senaste 

femårsperioden, 2001–2005, för vilken uppgifter fi nns.

Diagram 6.6: Ålders- och könsfördelningen bland utvandrade personer födda 
i Sverige – genomsnitt för 1986–1990 och 2001–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister

Från 1980-talets slut fram till femårsperioden 2001–2005 har utvandringen av 

födda i Sverige nästan fördubblats. I åldersintervallen 25–40 år och 50–60 år har 

den två- till tredubblats bland både män och kvinnor. De fl esta barn som utvand-

rar torde ha föräldrar som invandrat och de följer med sina föräldrar när dessa 

lämnar Sverige. De återutvandrade föräldrarna ingår inte i diagrammet ovan.

Emigranterna är något äldre än de inrikes fl yttarna. De fl esta är i 30-årsåldern 

d.v.s. i den ålder då många har börjat sin yrkeskarriär.
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Diagram 6.7: Ålders- och könsfördelningen bland återinvandrade personer 
födda i Sverige – genomsnitt för 1986–1990 och 2001–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Som en följd av den ökade utvandringen har också återinvandringen ökat, framför 

allt i åldersintervallet 25–45 år och 50–65 år.

Trots att utvandringen fördubblades från slutet av 1980-talet till de fem första 

åren efter millenniumskiftet har fl yttningsnettot inte förändrats så mycket. I åld-

rarna under 10 år och 20–34 år var nettot negativt redan på 1980-talet och bland 

barnen är det negativa nettot oförändrat. Den högre omfl yttningen har emellertid 

spätt på det negativa nettot i åldrarna 20–34 år. Fr.o.m. 35 års ålder ligger fl ytt-

nettot nära noll. Så var det i slutet av 1980-talet och så har det också varit under 

åren 2001–2005. 
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Diagram 6.8: Ålders- och könsfördelningen bland invandrade personer födda 
utomlands – genomsnitt för 1986–1990 och 2001–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Diagrammet ovan ger intryck av exakthet när det gäller åldersfördelningen. Vid 

 inresa till Sverige är dock en person yngre än vad som redovisas i statistiken. 

En del personer har väntat på tillstånd för bosättning kanske ett till två år innan 

beslutet har kommit. Redan i slutet av 1980-talet förekom långa väntetider. 

 Antagligen är det så att de nyanlända invandrarna nu är äldre än tidigare. 

Bakom det höga antalet ettåringar döljer sig adoptioner av barn från i första 

hand Asien och Sydamerika.

Åren 2001–2005 var det färre kvinnor i åldrarna 60–75 år än 1986–1990 som 

fi ck tillstånd att bosätta sig i Sverige. I samband med budgetsaneringen i slutet på 

1990-talet begränsades möjligheterna för återförening av familjer. Antagligen är 

den minskade invandringen av äldre en följd av de skärpta reglerna.
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Diagram 6.9: Ålders- och könsfördelningen bland återutvandrade personer 
födda utomlands – genomsnitt för åren 1987–1991 och 2001–2005
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Bland ”utfl yttningarna” år 1986 fi nns en hög andel rensningar i folkbokföringen. 
För att förhoppningsvis få med utfl yttningar som inträffat under mätperioden har istället valts åren 
1987–1991.

Under epoken med arbetskraftsinvandrig var återutvandringen hög. Flyktingar 

och deras anhöriga kan däremot inte återvända till sitt hemland så länge som 

de förhållanden, varifrån de fl ytt, råder i landet. När sedan situationen blir mer 

normal i hemlandet har många fl yktingar bott i Sverige så länge att det är svårt 

för dem att bryta upp och återvända. Deras barn är som regel fast rotade i Sverige. 

Som exempel kan tas chilenare. Efter Pinochets fall återvände ganska få chilenare 

trots att de fl esta antagligen från början hade för avsikt att göra det.

Det är i åldrarna över 25 år som återutvandringen ökat. Det är vad man kan 

förvänta sig eftersom det är i åldrarna över 25–30 år som de utrikes födda ökat i 

antal. Se diagram 2.12.



198 Stockholmsmigranterna

Länderfördelning på in- och utvandrade
Detta avsnitt belyser med vilka länder som Stockholms län har in- och utvand-

ringsutbyte. Först visas svenskarnas ut- och återinvandring och därefter utrikes 

föddas.

Diagram 6.10: Utvandring och återinvandring av personer födda i Sverige 
fördelat på in- och utfl yttningsland (ländergrupper) – genomsnitt för 
1996–2005 
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.
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Det är framför allt till tre områden som svenskar utvandrar: de nordiska grann-

länderna, EU-länderna och Nordamerika. EU15-länderna exklusive Norden 

och Nordamerika drar till sig en stor andel. Flyttar man till ett avlägset land 

åter vänder man som regel, medan de som fl yttar till ett närbeläget land blir kvar 

i landet i ganska stor omfattning. Det gäller dock inte Nordamerika, som trots 

det geografi ska läget har relativt få återinvandrare. Detta kan möjligen bero på 

kulturella samband med Europa. Personer som fl yttar till de avlägsna länderna 

Australien och Nya Zeeland (”övriga världen” inklusive ”okänt land”) – länder 

med en reglerad arbetskraftsinvandring – tycks bli kvar där, men den slutsatsen är 

inte korrekt. I gruppen ”övriga världen” ingår också personer som folkbokföringen 

avfört som emigrerade efter genomförda folkbokföringskontroller. Troligen är 

ungefär hälften av de ”utfl yttade” i gruppen en följd av kontrollerna.
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Diagram 6.11: Invandring och återutvandring av personer födda utomlands  
fördelat på in- och utfl yttningsland (ländergrupper) – genomsnitt för 
1996–2005 

Asien utom OSS

Finland

Afrika

Sydamerika

EU15 utom Norden

Kandidatländerna

Forna Jugoslavien

Tio nya EU-länderna

Övriga Norden

Nordamerika

OSS-länderna

0 1 000 2 000 3 000 4 000 Antal

Inflyttade

Återutflyttade

Övriga världen

Övriga Europa

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Den största strömmen infl yttare kommer från Asien, världens folkrikaste världs-

del. Flyktingar och anhöriga dominerar och återutvandringen är låg. Migrations-

strömmarna från Afrika och Sydamerika har samma karaktär. Den näst största 

strömmen kommer från EU15 utom Norden. Migrationen mellan Finland och 

Stockholms län är numera mycket balanserad d.v.s. in- och utfl yttningsström-

marna är ungefär lika stora. Så småningom torde detta också komma att gälla för 

migrationen mellan länet och de tio nya EU-länderna.
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Liksom statistiken över svenskars utvandring till övriga världen innehåller också 

statistiken över utrikes föddas utvandring till övriga världen ett stort antal fall som 

beror på rensningar i folkbokföringen. 

Sammanfattning av migrationen efter födelseland
När man ser statistik över migrationen är det lätt att dra felaktiga slutsatser. 

 Antalet immigranter uppfattas ofta som infl yttade utrikes födda. Ungefär en 

 sjättedel av immigranterna var under den studerade 20-årsperioden emellertid 

återvändande svenskar. Bland emigranterna från Stockholms län var nästan 

 varannan född i Sverige. 

Bland inrikes omfl yttningar fanns ett ganska stort inslag av utrikes födda. En 

sjättedel av dem som fl yttade till Stockholms län från övriga Sverige var födda 

utomlands och en åttondel av dem som fl yttade ut till övriga Sverige var födda 

utomlands. Det kan därför vara på sin plats att samtidigt studera både den inrikes 

och den utrikes migrationen med fördelning på födelseland. 

Summerar man infl yttningen från övriga Sverige och från andra länder fi nner 

man att personer födda i Europa var den största gruppen infl yttade av de utrikes 

födda (nästan 8 000 i genomsnitt per år). Drygt 5 000 i gruppen lämnade länet 

varje år. Personer födda i Asien utgjorde den näst största gruppen med 5 000 in-

fl yttade och drygt 1 000 utfl yttade årligen. Infl yttade födda i Afrika var något färre 

än 2 000 per år och infl yttade födda i Sydamerika drygt 1 000 per år.

Varje år fl yttade i genomsnitt 25 000 personer födda i Sverige till länet. Utfl ytt-

ningen av personer födda i Sverige var ungefär lika stor som infl yttningen. 

Det genomsnittliga fl yttningsöverskottet för länet var således 8 100 per år. För 

personer födda i Sverige var det ett underskott på ca 600 per år medan överskottet 

uppgick till ca 8 700 för personer födda utomlands. 

Samtliga uppgifter i texten ovan avser perioden 1986–2005.
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Tabell 6.1: Inrikes och utrikes infl yttade och utfl yttade fördelade efter 
födelseland – i tusental genomsnitt för 1986–2005

Födelseland Infl yttade Utfl yttade Totalt

Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa Netto

Finland 0,6 1,3 1,9 0,8 1,4 2,2 –0,3

Övriga Norden 0,2 0,8 0,9 0,2 0,6 0,7 0,2

EU15 utom Norden 0,3 1,5 1,7 0,3 1,0 1,3 0,5

De tio nya EU-länderna   0,2 0,7 0,9 0,2 0,2 0,3 0,5

Kandidatländerna 0,2 0,7 0,9 0,2 0,1 0,3 0,6

Forna Jugoslavien 0,2 0,6 0,8 0,1 0,1 0,2 0,6

Övriga Europa 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Afrika     0,6 1,2 1,8 0,2 0,3 0,5 1,3

Nordamerika    0,1 0,6 0,8 0,1 0,4 0,5 0,3

Sydamerika    0,3 1,0 1,3 0,2 0,3 0,5 0,8

Asien utom OSS 1,6 3,5 5,1 0,7 0,7 1,3 3,7

OSS-länderna   0,1 0,5 0,6 0,0 0,1 0,1 0,5

Övriga världen   0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Summa utrikes födda 4,2 12,5 16,7 2,9 5,1 8,0 8,7

Sverige     22,7 2,4 25,2 21,5 4,2 25,7 –0,6

Samtliga 26,9 14,9 41,8 24,4 9,3 33,7 8,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.
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Vid fl era tillfällen i denna rapport har länets befolkning studerats i tre grupper: 

1.  Personer födda i Stockholms län (stockholmare) 

2.  Personer födda i övriga Sverige (utomlänsfödda)

3.  Personer födda utomlands (invandrare) 

Med utgångspunkt från utvecklingen under den senaste 20-årsperioden kan 

man göra en framskrivning av befolkningen ytterligare 20 år baserad på observe-

rade trender. En framskrivning är mekanisk och skiljer sig från en prognos. I en 

prognos gör prognosmakaren bedömningar om den framtida utvecklingen inom 

relevanta områden vilka vägs samman till antaganden om hur migrationen, frukt-

samheten och dödligheten förändras i framtiden. 

Den mekaniska framskrivningen kan ses som ytterligare en metod att analysera 

den observerade utvecklingen och på ett enkelt sätt illustrera vad de observerade 

trenderna leder till i framtiden. 

Infl yttningen till och utfl yttningen från Stockholms län fördelad på de tre 

 grupperna skrivs här fram till 2025, först med infl yttningen och därefter med 

utfl yttningen. Slutligen redovisas befolkningen fördelad på de tre grupperna.

Diagram 7.1: Infl yttade 1986–2005 samt framskrivning av antalet infl yttade 
2006–2025
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Källa: För 1986–2005 specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och för 2006–2025 
 beräkningar.

Ungefär 50 procent av de stockholmare som fl yttar från länet återkommer. Denna 

andel har använts i framskrivningen. Infl yttningen av personer födda i övriga 

 Sverige varierar kraftigt. Den enkla modell, som används här, utgår antalsmässigt  

från medelvärdet under de senaste fem åren och en trendmässig uppgång på 

knappt en procent per år. Samma metod tillämpas på infl yttningen av utrikes 

Framskrivning av befolkningen 
till 2025
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födda. Den årliga uppgången är något större bland utrikes födda – drygt en pro-

cent per år. De effekter som den tillfälliga asyllagen ger på 2006 års infl yttning av 

utrikes födda har inte beaktats. 

Ålders- och könsfördelningarna på de infl yttade är medelvärden av de observe-

rande åren 2000–2005, vilket kan kritiseras. Åldersfördelningen på befolkningen 

kommer att ändras i Sverige under den kommande 20-årsperioden. Åren 2010–

2020 kommer de stora födelsekullarna födda runt 1990 att vara i de fl yttintensiva 

åldrarna, vilket sannolikt kommer att lyfta både in- och utfl yttningskurvan för 

Stockholms län. Här är dock avsikten att på ett enkelt sätt påvisa vilka effekter 

den hittillsvarande utvecklingen ger på den framtida befolkningens storlek och 

samman sättning under förutsättning att de observerade trenderna är stabila.

Diagram 7.2: Utfl yttade 1986–2005 samt framskrivning av antalet utfl yttade 
2006–2025
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Källa: För 1986–2005 specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och för 2006–2025 
 beräkningar.

Framskrivningen av antalet utfl yttade bygger på medelvärdet av de observerade 

utfl yttningsriskerna 2000 och 2005. I avsnittet Födelselän (se diagrammen 3.8 

– 3.10) framgår att utfl yttningsriskerna har ökat över tiden. Sedan millennieskiftet 

har förändringarna varit relativt små. De köns- och åldersspecifi ka utfl yttnings-

riskerna är konstanta fram till 2025.
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Diagram 7.3: Flyttningsnetto 1986–2005 samt fl yttningsnettot enligt 
 framskrivningen 2006–2025
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Källa: För 1986–2005 specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och för 2006–2025 
 beräkningar.

Infl yttningen till länet av utrikes födda har överträffat utfl yttningen med nästan 

ca 9 000 per år under de senaste 20 åren. Enligt framskrivningen kommer den 

 utvecklingen att hålla i sig. Som jämförelse kan nämnas att SCB räknar med ett 

fl yttningsöverskott bland utrikes födda på drygt 30 000 per år i prognosen för 

riket. I länet bor ungefär en tredjedel av invandrarna i Sverige. Ett tillskott på 

10 000 per år av utrikes födda harmoniserar med SCB:s beräkningar för riket. 

Utfl yttningen av stockholmare ger ett underskott på 8 000–9 000 per år enligt 

kalkylen, vilket är mer än vad som observerats under den senaste 20-årsperioden 

men överensstämmer med utvecklingen efter millennieskiftet. 

Den så ofta diskuterade in- och utfl yttningen av personer från övriga Sverige 

påverkar länets befolkning mindre än omfl yttningen av utrikes födda och stock-

holmare. Enligt framskrivningen kommer nettoinfl ödet av personer födda i övriga 

landet att öka från ca 5 000 till 8 000 per år. Flyttningsnettot bland utomlänsbor 

har varierat från 2 000 till 11 000 per år. Under den kommande 20-årsperioden är 

det troligt att variationerna blir lika stora. 

En framskrivning av befolkningen innehåller också beräkningar av det framtida 

antalet födelser och dödsfall. SCB:s antagande för riket om framtida förändringar 

i fruktsamheten och dödligheten har applicerats på den observerade fruktsam-

heten33 och dödligheten i länet och använts i framskrivningen. 

33 I framskrivningen har värdena för fruktsamheten och dödligheten varit desamma för de tre popu-
lationerna. Vill man förfi na framskrivningen kan man även här använda separata uppsättningar 
fruktsamhetstal och dödsrisker för var och en av de tre populationerna – stockholmare, födda i 
övriga landet och utrikes födda.
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Diagram 7.4: Födda och döda 1986–2005 samt beräknat antal födda och döda 
enligt framskrivningen för 2006–2025
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Källa: För 1986–2005 SCB:s statistikdatabas och för 2006–2025 beräkningar.

Enligt framskrivningen kommer antalet födda per år att öka från 26 000 till ca 

30 000 om 20 år. Ökningen beror i första hand på att antalet kvinnor i barna-

födande åldrar beräknas öka under den kommande 20-årsperioden. Även i fram-

tiden kan man förvänta sig variationer i födelsetalet. 

Trots en ökad befolkning beräknas antalet dödsfall förbli konstant. Så har det 

också varit under de senaste 20 åren. Det beror på den fortsatta nedgången i 

dödligheten. 

Födelseöverskottet uppgår till ca 10 000 per år och kommer enligt framskriv-

ning att öka till ca 12 000 år 2020. 
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Diagram 7.5: Boende i Stockholms län efter födelseort 1972–2004 samt 
 framskrivning till 2025
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Källa: Beräkningar baserade på SCB:s Tabeller över Sveriges befolkning år 2004 Tabell 1.3.2 
och  tidigare utgåvor. För 1972–1975 bygger uppgifterna på specialbearbetningar av SCB:s 
 befolknings register. Framskrivningen bygger på beräkningar.

Under 20-årsperioden 1985–2005 ökade länets befolkning med 312 000 invånare 

eller med 20 procent. Under nästa 20-årsperiod kommer också folkmängden att 

öka med 20 procent. Det ligger i framskrivningens natur att den hittillsvarande 

utvecklingen projiceras in i framtiden. Länets folkmängd kommer enligt fram-

skrivningen att uppgå till 2 270 000 invånare 2025 jämfört med 1 890 000 i slutet 

av 2005. 

De betydande skillnader som fi nns i migrationsfl ödena mellan de tre grupperna, 

stockholmare, födda i övriga landet och utrikes födda, ger effekt på befolknings-

utvecklingen inom respektive grupp. Åldersfördelningen är olika i grupperna 

vilket bestämmer antalet dödsfall. Stockholmarna har låg medelålder medan 

utomlänsfödda har hög. Därför är antalet dödsfall relativt få bland stockholmarna 

och högt bland utomlänsfödda.

De som är födda i länet blev drygt 200 000 fl er från 1985 till 2005. Tillväxten 

väntas fortsätta under den kommande 20-årsperioden och tillskottet beräknas 

bli nästan 250 000. Befolkningen är ung och fruktsamheten något högre än i hela 

landet varför det föds många barn i länet. Det är det höga barnafödandet som 

genererar tillväxten. Nästan sex av tio i länet är födda i länet. Andelen har ökat och 

fortsätter att öka.

Varannan av de nyfödda har en mamma född utanför Stockholms län. Det gör 

att många barn fl yttar från länet tillsammans med sina återfl yttande föräldrar; 

ungefär 50 procent av utfl yttarna återvänder. 
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Infl yttade utomlänsfödda utgör numera en fjärdedel av länets befolkning. De har 

minskat både till antal och andel sedan 1985. Två av tre infl yttade från övriga lan-

det fl yttar från länet enligt de mönster som observerats 1986–2005. Infl yttningen 

har, trots hög återfl yttning, gett ett tillskott på 120 000 under 20-års perioden. De 

utomlänsfödda i länet har hög medelålder. Dödsfallen har överstigit infl yttningsö-

verskottet med 30 000 under perioden varför antalet utomlänsfödda blivit färre. 

Under den kommande 20-årsperioden förväntas att infl yttnings överskottet blir 

lika stort som antalet dödsfall. Enligt framskrivningen kommer därför de utom-

länsfödda att vara lika många 2025 som 2005. År 2025 kommer två av tio i länet 

att vara födda i övriga landet jämfört med tre av tio 1985. 

Från 1985 till 2005 har de utrikes födda ökat med 60 procent eller 130 000 

personer. De utrikes födda blir således knappt 7 000 fl er per år i Stockholms län. 

Detta mönster har varit stabilt sedan 1980-talets mitt. Invandrarna är än så länge 

unga varför deras antal i liten omfattning reduceras av dödsfall. Enligt kalkylen 

närmar sig antalet utrikes födda halvmiljonsstrecket 2025. Om fem till tio år är var 

femte person i länet född utomlands.

Befolkningstillväxten i Stockholms län har under de senaste decennierna varit 

omkring 150 000 per tioårsperiod. Fortsätter de observerade trenderna inom 

migration, fruktsamhet och dödlighet kan tillväxten bli omkring 200 000 per 

tioårsperiod inom ett par decennier. 

Tabell 7.1: Befolkningen i Stockholms län fördelad på födda i länet, 
övriga Sverige och utlandet 1985 och 2005 samt en framskrivning till 2025

Boende i Stockholms län födda i 

År Stockholms län övriga Sverige utlandet Samtliga 

Antal

1985 861 497 220 1 578

2005 1 069 467 354 1 890

2025 1 313 467 487 2 268

Procent

1985 55 31 14 100

2005 57 25 19 100

2025 58 21 21 100

Folkökning

1986–2005 207 –30 134 312

2006–2025 245 0 133 378

Källa: Se tabell M.
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Observera att det som presenterats här är en framskrivning och ingen prognos. 

Under den närmaste 20-årsperioden kommer oförutsedda händelser, ändrade 

värderingar och skift i utvecklingen att påverka migrationen till och från länet och 

därmed också befolkningsutvecklingen.

Om oförutsedda händelser i framtiden vet vi inget, men i efterhand kan man 

lista ett antal händelser som knappast kunde förutses för 20 år sedan:

– Det ökade migrationstrycket från Asien och Afrika som medförde att antalet 

invandrare från de båda kontinenterna femdubblades från 1985 till 2005.

– Sovjetunionens upplösning och befarad massmigration som dock uteblev.

– Jugoslaviens sönderfall med etniska rensningar och människor på fl ykt.

– Strukturproblem i näringslivet i Sverige varvid drygt 0,5 miljoner jobb försvann 

på några år i början av 1990-talet.

– Utbildningsexplosionen med dubbelt så många högskolestuderande.

– Sveriges inträde i EU och EU:s utvidgning.

Flera av dessa händelser har haft betydelse för länet och därmed påverkat befolk-

ningsutvecklingen. 

Med stöd av framtidsscenarier kan man förvänta sig att:

– Migrationstrycket på Nordamerika och Europa kommer att öka. Befolkningen i 

åldrarna 20–64 år i Asien kommer att öka med ca 30 procent från 2005 till 2025. 

Afrikas befolkning i samma åldersgrupp ökar med 60 procent34.

– Växthuseffekten tvingar människor på fl ykt. 

– Sverige kommer med all sannolikhet om något år att tillåta arbetskrafts-

invandring från länder utanför EU. Arbetskraftsinvandrarna är rörliga men en 

viss andel, kanske var tredje, blir trots allt kvar. 

Det fi nns fl era skäl som talar för att migrationen från utlandet kommer att öka i 

framtiden.

34 Källa: FN. World Population Prospects: The 2004 Revision. Mediumalternativet.
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Summary

This report presents migration to and from Stockholm County, based on demo-

graphy and focusing on the 20-year period 1986–2005. In addition to information 

on the gender and age distribution of migrants, the report presents data on their 

family situation, level of education and main source of income in the year before 

and after migration. The report also states where in-migrants come from and 

where out-migrants move to. Migration signifi cantly affects the number of foreign-

born people in the county, which is why the country of birth of migrants is also 

included. 

Increase of 150 000 people per decade

The population of Stockholm county has increased by approximately 150 000 

people per decade over the 20-year period. About half of this increase is due to 

the number of births exceeding the number of deaths in the county, i.e. a natural 

population increase. The other half is due to more people moving into the county 

than from it. Foreign-born people now account for the entire migration surplus. It 

seems reasonable to expect a population increase of 150 000–200 000 per 10-year 

period in coming decades. 

A trend projection shows that the county’s population, which was 1 890 000 

in 2005, will increase to about 2 270 000 in 2025, i.e. an increase of roughly  

380 000 people. During the 20-year period, 1985–2005, the population of the 

county rose by 312 000, of which foreign-born people accounted for 134 000. 

In 20 years’ time, foreign-born people living in the county will account for nearly 

500 000 inhabitants.

Diagram 1.1: Natural population increase and net migration fi gures for 
1986–2005, and natural population increase and net migration according 
to a trend projection for 2006–2025.
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Economic recession, education boom and high level of immigration

Three extremely signifi cant events that affected migration took place in Sweden  

 during the 20-year period presented in this report. The fi rst was the deep eco-

nomic recession during the 1990s. The second was the doubling of places at 

universities and institutes of higher education, which considerably raised the level 

of education among young people. The third is the signifi cant immigration of refu-

gees and their families from Asia, Africa and the former Yugoslavia.   

Increased migration of young people

During the 1970s and 1980s, migration remained at a constant level in Sweden. 

In a more long-term perspective, however, the pattern during those two decades 

should probably be regarded as an exception. From the 1860s to the 1960s, migra-

tion within Sweden increased. Since the mid-1990s, migration has risen again. 

Among people aged between 20 and 30, the tendency to move doubled during the 

late 1990s.  These high levels have continued since the start of the new millen-

nium. 

More graduates and greater competition in the labour market

The conditions for young people establishing themselves in adult life have changed 

radically. The demand for labour fell by more than 10 percent in conjunction with 

the recession in the early 1990s. During the recovery, only half of the jobs lost have 

been restored. The number of places in higher education has doubled to improve 

the competitive strength of young people in the labour market. More young people 

move to other locations to study and, after graduation, they have to move again. 

The increased mobility of young people is also due to the fact that competition in 

the labour market has become tougher and requires job seekers to be more fl ex-

ible.

Families stay put

Mobility has decreased in the age range when people start a family. As the educa-

tion level has increased it has become more common for both the woman and man 

in a family to have a high level of skills in a narrow fi eld. It has therefore become 

more diffi cult for a couple to get jobs that correspond to the qualifi cations of both 

in a different location. 

Two thirds of the population live in their county of birth

Swedes move approximately 10 times during their lifetime. Between 80 and 90 

percent of the moves are over short distances, i.e. within the county. Two thirds 

of the population still live in their county of birth. The proportion of those who 

remain is now slightly higher than 30 years ago.  The populations of metropoli-

tan counties include the highest proportion of people who remain in their birth 

county. The lowest proportion of those remaining in their birth county were born 
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in the counties of Jämtland and Västernorrland, which have both experienced 

weak population growth since the Second World War.

Stockholm county not growing at the expense of the rest of Sweden

There is a persistent belief that Stockholm county is expanding to the detriment of 

the rest of the country. There was good reason for this belief up to and including 

the 1960s. From1920 to 1970, for example, the county’s population increased from 

665 000 to 1 478 000, or by more than 800 000. More than 50 percent of the 

growth, or 437 000 people, was due to surplus migration from the rest of Sweden.  

Foreign-born people account for the county’s surplus migration

During the past 20 years, however, the surplus migration in the county has been 

due to the in-migration and immigration of foreign-born people. The county’s 

net migration was on average +8 100 between 1986 and 2005. Average migration 

within Sweden (internal migration) has been +2 500 per year and external migra-

tion +5 600. The net migration for Swedish-born people has been close to zero, 

while the average for foreign-born has been +8 700. Since the mid-1980s, when 

the immigration of refugees and their families to Sweden began to grow, the extent 

of the migration of foreign-born people has determined the population growth in 

Stockholm county.

Table 1.1: Net migration in thousands, by persons born in Stockholm county, 
the rest of Sweden and abroad – average for 1986–2005.

Internal, net External, net Total net

Born in Stockholm –5.2 –1.5 –6.7

Born elsewhere in Sweden 6.4 –0.3 6.1

Born abroad 1.3 7.4 8.7

Total 2.5 5.6 8.1

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register

The net migration fi gures shown above are the result of migration to and from the 

county. On average, 42 000 people moved to the county and 34 000 moved out of 

the county per year, which gives an excess of about 8 000 people during the period 

1986–2005. Migration to and from the county in 1986–2005 is summarised in the 

table below.
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Table 1.2: In-migrants and out-migrants in thousands, by those born in 

 Stockholm county, the rest of Sweden and abroad – average for 1986–2005.

In-migration
or immigration

Out-migration
or emigration Net

Born in Sweden

In Stockholm county

Internal
5.6 10.8 –5.2

External
1.4 2.9 –1.5

Total
7.0 13.7 –6.7

Elsewhere in Sweden

Internal
17.1 10.7 6.4

External
1.0 1.3 –0.3

Total
18.1 12.0 6.1

Born abroad

Internal
4.2 2.9 1.3

External
12.5 5.1 7.4

Total
16.7 8.0 8.7

Total 41.8 33.7 8.1

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register.

The annual infl ow of migrants born elsewhere in Sweden amounted to 18 000 

people, which is only 1 400 more than the infl ow of foreign-born people. Annually, 

7 000 people who were born in Stockholm county return to the county. 

Each year, roughly 14 000 people who were born in Stockholm county moved 

out of the county. This compares to 12 000 people born elsewhere in Sweden and 

8 000 foreign-born people leaving the county annually. 

Two out of three in-migrants born elsewhere in Sweden move again, 

whereas Stockholmers remain in the county

At the end of 2005, a total of 1 069 000 people who were born in Stockholm lived 

in the county, compared to 467 000 people who were born in other parts of Swe-

den and 354 000 foreign-born people. The people born in Stockholm remained 

loyal to the county. Few Stockholmers, in relation to their number, moved out of 

the county. People born elsewhere in Sweden, who have already moved some dis-

tance at least once, displayed a greater tendency to leave the county and settle in 

other parts of Sweden; two out of three people who have moved to the county from 

other areas in Sweden subsequently moved onwards or returned. The number 

of people in the county who were born in other parts of Sweden has fallen by 

68 000 since 1975. The number of deaths among people who were born elsewhere 

in Sweden and who lived in Stockholm county exceeded the net migration of 

 people who were born elsewhere in Sweden.
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Singles move –families with children stay put

It is most common for people to move when they are 20–30 years old. Most are 

“single” at this time in their lives, i.e. they have left their parental home but have 

not yet started a family. Single people dominate among those who move. Approxi-

mately 35 000 households move into the county per year, of which no fewer than 

28 000 are one-person households. The remaining 7 000 consist of 4 000 house-

holds with children and 3 000 cohabiting or married couples without children. 

Approximately the same number of families with children and cohabiting couples 

or married without children move out of the county as into the county. A total of 

8 500 fewer one-person households move out of the county than into the county.  

However it cannot be concluded from this that there is an annual increase of 

8 500 in the number of one-person households in the county. Many of the single 

in- migrants start a family and have children when they settle in the county.

Signifi cant variations in net migration

Both internal and external migration have varied over the years. Typical character-

istics of Stockholm county can be highlighted as follows:

– out-migration from the county decreases when in-migration to the county 

increases 

– in-migration decreases when out-migration from the county increases

Growth in the county is therefore irregular. Net migration can be as high as 15 000 

for a few years (1998–1999), and then only be around 2 000 just a few years later 

(2003–2004).  

Covariance between migration and the economy

The availability of work in the rest of Sweden appears to affect the rise and fall of 

migration between Stockholm county and the rest of the country. The deep eco-

nomic recession in the mid-1990s led to a dramatic drop in the demand for labour, 

especially elsewhere in Sweden. Unemployment was lower in Stockholm county 

and in-migration increased while out-migration remained low. The demand for 

labour rose during the period 1999–2002 and unemployment fell. Out-migration 

started to increase as early as in 1997 and in-migration decreased in 2001. 

The previous economic cycle also showed a similar covariance between migra-

tion patterns and the demand for labour. In 1988–1989 employment in the rest of 

Sweden peaked.  In those years, migration to the county from the rest of Sweden 

was low and out-migration was high. Internal net migration was negative and was 

at most about –4 000 per year.   

Unemployment started to increase in the rest of the country in 2003. The 

changes in the labour market situation had an impact on migration fl ows after a 

delay of one year. In 2004 in-migration to the county again increased at the same 

time as out-migration decreased. This trend continued in 2005.
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Stockholm county lessens Sweden’s economic fl uctuations

The labour market in Stockholm county appears to be able to lessen economic 

fl uctuations in Sweden.  When job opportunities decrease and unemployment 

increases in the areas outside Stockholm county, migration to the county rises. 

During periods of increasing employment and when fewer people are unemployed, 

migration to the county falls while out-migration climbs.  The county’s labour 

market has the ability to absorb the increased availability of labour outside its 

boundaries. When the economic situation improves, a pool of people with profes-

sional experience from working life is ready to move out of the county.

Students are most mobile and gainfully employed people are least 

mobile

This report divides migrants into groups based on their main source of income 

(activity according to Statistics Sweden terminology) during the year before migra-

tion. Gainfully employed people displayed the least tendency to move to Stock-

holm county. Unemployed people have a 30 percent greater propensity to move 

into the county than gainfully employed people. 

It is not surprising that students have the greatest tendency to move to the 

county but this has varied greatly between years.  At the end of the 1980s and in 

the early 1990s, people receiving social assistance also showed a strong tendency 

to move into the county. Refugees and their families, whose income consisted 

largely of social assistance, moved from the municipalities that received them 

when they came to Sweden into the Stockholm area. 

In-migration of well-educated people doubled in the wake of the 

recession

Before the recession in the early 1990s, approximately 5 000 people with post-
upper secondary school education moved into the county. In 1997–1999, when 

in-migration peaked, roughly 13 000 people with post-upper secondary school 
education moved to Stockholm county. When the availability of work was good 

in 2001–2004, the number fell to just over 10 000 but increased again in 2005. 

During the period 1986–2005 between 8 000 and 12 000 people with upper-sec-
ondary school education moved to the county. While in-migration of people with 

upper secondary school education from the rest of Sweden has fl uctuated, the 

in-migration of people with pre-upper secondary school education has remained 

fairly constant during 1986–2005, at about 4 000 per year. 

Young, well-educated people are drawn to the county in larger numbers than 

before.
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The out-migration of well-educated people is increasing, but at a 

moderate rate

The number of people with post-upper secondary school education moving to the 

rest of Sweden started to increase at a steady rate at the beginning of the 1990s, 

from 4 000 to more than 8 000 per year after the beginning of the new millen-

nium. The infl ow of people with post-upper secondary school education has there-

fore been larger than the outfl ow since 1986. 

Out-migration among people with upper secondary school education varies 

depending on the economy to a greater extent than among those with post-upper 

secondary school education. There is greater covariance between women’s migra-

tion from the county to other parts of Sweden and the economy than between 

men’s migration and the economy.

If this pattern continues, it will have an impact on the development of the county. 
The education explosion will lead to an increase in the proportion of well-edu-
cated middle-aged people. As a result, there may be more potential in-migrants, 
while out-migration from the county may not be affected to a signifi cant extent.  

The majority of in-migrants fi nd employment 

An average of 22 000 people of gainfully employable age moved to the county 

from elsewhere in Sweden per year during the period. Before migrating, 13 000 

people had work.  The year after their migration, 3 000 more were gainfully 

employed. Despite the fact that more people had found a job after migration, only 

73 percent of the county’s new residents were gainfully employed during the year 

after in-migration. 

Most people who migrate are aged 20–30, i.e. of the ages in which employment 

frequency increases with increasing age. During a two-year period (the year before 

migration compared to the year afterwards), the number of gainfully employed 

people should therefore increase by more than 1 300 among new county residents 

– just because of their increasing age. If we look solely at the effect of migration to 

the county therefore, we can assume that 1 700 people who previously lacked work 

have obtained gainful employment.

  
Table 1.3: In-migrants aged 20–64 from elsewhere in Sweden according to 
labour market status before and after in-migration – average for 1986–2003.

Labour market status 
the year before migration

Labour market status the year after migration

Gainfully employed Not gainfully employed Total 

Gainfully employed 10 837 2 001 12 838

Not gainfully employed 4 962 3 929 8 891

Total 15 800 5 929 21 729

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register.
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… but out-migrants lose jobs 

On average, more than 17 000 people aged 20–64 moved from the county to other 

parts of Sweden per year.  This is 4 500 fewer than the number of in-migrants.  

In the year before out-migration, 12 000 people had a job. In the year after their 

out-migration, 1 300 fewer were gainfully employed. The employment frequency 

of out-migrants should also increase with increasing age, although the effect is less 

because the out-migrants are somewhat older than the in-migrants. The number 

of gainfully employed people should have increased by, on average, 600 people 

from the year before out-migration to the year after out-migration. If we calculate 

the effect of migration and increasing age, theoretically speaking, 1 200 people 

who were previously gainfully employed are now not gainfully employed due to 

their migration.

 
Table 1.4: Out-migrants aged 20–64 who moved to other parts of Sweden 
 according to labour market status before and after out-migration – average 
for 1986–2003.

Labour market status in the 
year before migration

Labour market status in the year after migration

Gainfully employed Not gainfully employed Total 

Gainfully employed 8 873 3 092 11 965

Not gainfully employed 1 781 3 519 5 300

Total 10 654 6 611 17 265

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register.

In-migrants fi nd jobs in expanding business sectors

People who move to the county from other parts of Sweden have above all found 

employment in the credit institutions, property management and business serv-

ices sector, which is one of the most rapidly growing business sectors in the whole 

of Sweden, and in the trade, transportation, storage and communications sector. 

These sectors are able to recruit people from other sectors and people who are 

unemployed.  

Moving out to the Mälardalen region and commuting to work

Improved public transport in the Mälardalen region has enabled people to com-

mute long distances. It has therefore become more common for people to move 

to the counties of Södermanland or Uppsala  and keep their jobs in Stockholm 

county.  

A three percent annual increase in commuting to workplaces in the county has 

been seen although this has varied between the years. In the years when out-mi-

gration to the Mälardalen counties was high, the number of people commuting 

into Stockholm county has increased more than in the years when out-migration 

was low. Migration to Mälardalen peaked in about 1990 and again in 2002–2003. 
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These peaks occurred at the same time as commuting to Stockholm county 

 increased. 

Most commuters come from the counties of Uppsala and Södermanland 

(roughly 25 000 and 14 000 commuters respectively). Approximately 5 000 came 

from Västmanland county. The out-migrants who are gainfully employed in the 

county after their migration have primarily moved to the counties of Uppsala or 

Södermanland. 

High level of in-migration from large cities with higher education 

colleges and universities

Migration to Stockholm county from the large cities of Gothenburg and Malmö 

and their suburbs is low.  Nearly 50 percent of internal in-migrants come from 

major towns, i.e. often towns with universities or higher education colleges and 

with many residents who have post-upper secondary school education. Students 

and gainfully employed people in large towns show a high tendency to move to 

Stockholm county but this varies over time depending on the economy. 

People from “goods-producing municipalities”, i.e. municipalities with indus-

tries that are often weakly represented in Stockholm county, have a relatively low 

propensity to move to the county. Migration to the county from sparsely populated 

municipalities and commuter municipalities largely follows the average for all 

municipality types.   

One sixth of in-migrants from elsewhere in Sweden are immigrants 

The term “immigrant” is often understood to refer solely to people of foreign 

origin but about one sixth of the immigrants to Stockholm county are Swedes 

 returning to the county. Of emigrants from the county, nearly one in two were 

born in Sweden. 

Internal migrants now include quite a large number of foreign-born people. 

One sixth of in-migrants from elsewhere in Sweden were born abroad, as were 

one eighth of out-migrants who moved to other parts of Sweden.

Table 1.5: Internal and external migration to/from Stockholm county 
according to country of birth – in thousands, average for 1986–2005.

Country of birth In-migration or immigration Out-migration or emigration

Internal External Total Internal External Total

Sweden 22.7 2.4 25.2 21.5 4.2 25.7

Abroad 4.2 12.5 16.7 2.9 5.1 8.0

Total 26.9 14.9 41.8 24.4 9.3 33.7

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register.
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The past two decades –decades of refugee and family-related 

immigration

Until the 1980s, most immigrants came from countries close to Sweden. Since the 

mid-1980s, the migration pattern has changed. Refugees, and above all immi-

grants with family ties, from Asia, Africa and South America have become new 

features of the migration fl ow. The number of people in Sweden from Asia and 

Africa has increased nearly fi ve-fold over the 20-year period and amounted to  

285 000 and 70 000 respectively in 2005.

In-migration and out-migration of people from the Nordic countries is balanced 

in the county. The largest group of in-migrants who were born abroad consists of 

people born in Asia, who account for 5 000 in-migrants per year with an surplus 

migration of nearly 4 000 per year. The in-migration of people born in Europe, 

besides the Nordic countries, is nearly as high. Out-migration is however higher, 

which reduces the migration surplus.

The number of foreign-born people who live in Stockholm county increased 

from 220 000 at the end of 1985 to 354 000 in 2005.

Table 1.6: Internal and external migration to/from Stockholm County 
 according to country of birth – in thousands, average for 1986–2005.

Country of birth In-migration or immigration Out-migration or emigration Net

Internal External Total Internal External Total Total

Nordic region excl. Sweden 0.7 2.1 2.8 1.0 2.0 2.9 –0.1

Rest of Europe 1.0 3.9 4.9 0.8 1.4 2.3 2.6

Africa 0.6 1.2 1.8 0.2 0.3 0.5 1.3

North America 0.1 0.6 0.8 0.1 0.4 0.5 0.3

South America 0.3 1.0 1.3 0.2 0.3 0.5 0.8

Asia except OSS countries 1.6 3.5 5.1 0.7 0.7 1.3 3.7

Rest of the world 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Foreign-born 4.2 12.5 16.7 2.9 5.1 8.0 8.7

Sweden 22.7 2.4 25.2 21.5 4.2 25.7 –0.6

Total 26.9 14.9 41.8 24.4 9.3 33.7 8.1

Source: Special adaptation of Statistics Sweden’s Total Population Register.

The “whole of Sweden” strategy

Over the 10-year period of 1985–1994, the number of foreign-born people in 

Sweden increased by 280 000, or 42 percent. During this period the “whole of 

Sweden” strategy was applied at refugee reception centres, which meant that the 

responsibility for introduction was jointly divided among Sweden’s municipalities. 

The “whole of Sweden” strategy probably reduced the pressure of migration on 

Stockholm county. During the period, the number of county residents who were 
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born in other countries rose by 30 percent compared to 49 percent in the rest of 

Sweden. If the strategy had not been applied, it is probable that a further 25 000–

30 000 foreign-born people would have moved into the county during the period.

As of 1994, the strategy was applied less strictly and new refugees were given 

the right to choose their location of residence and the right to fi nancial assistance 

even in their own home (“ebo assistance”). This led to 60–70 percent of the new 

arrivals arranging housing through relatives and friends, often in big city areas. 

The ebo assistance ended in 2004. 

Refugee and family-related immigrants account for less emigration than 

labour force immigrants

A large proportion of foreign-born people who have moved to Sweden in the past 

20 years are refugees or refugees’ families. As long as oppression and poverty 

prevail in their former homelands, they have no country to return to. When the 

oppression in their homelands has ceased, they have usually been living in Sweden 

for such a long time that their ties are stronger to Sweden than to their former 

homeland. The tendency for foreign-born people to move away from the county 

has therefore been lower during the past decades than during the period of labour 

force immigration after the Second World War.

Diffi culty with population forecasts for the county

The major variations in in-migration and out-migration to and from the county 

make population forecasting risky; the assumptions are uncertain. Traditional 

 demographic methods can be supplemented with economic assessments to im-

prove the assumptions. However these economic assessments are also uncertain 

and more short-term than population forecasts. 

Another possible method is to use long-term trends as a starting point and try to 

predict the average in-migration and out-migration for a forecast period without 

any requirements for concurrence between the forecast and the result for each 

individual year. 

External migration is underestimated 

The statistics for both immigration and emigration have a poor level of reliability. 

An asylum seeker may have to wait more than a year for the fi nal assessment of his 

or her application. Citizens from countries outside the Nordic region must have a 

residence permit to be included in the population register and thereby as immi-

grants in the statistics. According to international recommendations, people who 

stay in the country for more than one year are to be included in the statistics on 

immigrants and the number of people living in the country. Asylum seekers who 

have been in Sweden for more than one year and thereafter leave the country after 

their application has been rejected should thus also be included in the emigrant 

statistics. 
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Emigration statistics have other shortcomings. The authority carrying out popu-

lation registration assumes that individuals notify them when they emigrate but 

many people, and we do not know how many, leave Sweden without giving such 

notifi cation. According to the Swedish National Tax Board this number is between 

40 000 and 100 000 for the whole of Sweden1.

It is therefore important to point out that the migration presented in this report 
refers to the population documented in the population register.

Delays in the registration of emigrants create problems in statistical analyses. The 

rates or percentages for fertility, mortality risks, employment frequencies, inci-

dence, etc that are calculated using data from the population register are therefore 

too low. The best-known example concerns the underestimated risk of mortality 

for some immigrant groups, which makes the calculated average life expectancy 

for such groups unreasonably high.

Extensive social exclusion among immigrants or shortcomings in the 

population register?

A large proportion of foreign-born people are part of the group Unemployed and 
without social assistance. More than 10 percent, as many as 20 percent of those 

aged 25, of foreign-born men living in Stockholm county lack work and do not 

receive any form of social assistance. 

According to the statistics, people in this group have no source of own income. 

Some may be supported by others in their household. Others perhaps no longer 

live in Sweden and should not therefore be included in the population register. 

The above percentages may thus be completely incorrect and are therefore an 

example of the diffi culty in interpreting statistics based on data from the popula-

tion register. 

 



Bilagor
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Flyttning i folkbokföringen

Händelsen fl yttning registreras inom folkbokföringen och är underlag för 

 migrationsstatistiken. Någon egentlig defi nition av fl yttning förkommer inte inom 

folkbokföringen där man primärt är intresserad av att registrera varje persons 

bosättning så korrekt som möjligt. 

Från Skatteverkets hemsida35 har följande text hämtats: 

 ”Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara 

bosatt där du normalt bor. 

 Om du bor på mer än ett ställe kan detta innebära att du har s.k. dubbel bosätt-

ning. I sådana fall anses du i första hand bosatt där du bor tillsammans med din 

familj. Med familj menas make/maka/sambo/registrerad partner och hemma-

varande barn. 

 Om du inte har familj bestäms din folkbokföring i första hand av var du har din 

arbetsplats och i andra hand av bostädernas yta och standard.

 Barn som har dubbel bosättning, därför att föräldrarna inte bor tillsammans, 

folkbokförs enligt samma regler som för vuxna personer. Föräldrar kan inte 

själva – t.ex. genom avtal om underhåll – bestämma var barnet ska vara folkbok-

fört. Barnets folkbokföring påverkar inte frågor om vårdnad eller umgängesrätt. 

Kortare vistelser ändrar inte folkbokföringen

 Om du tillfälligt, under högst sex månader, ska bo någon annanstans än där du 

vanligen bor ändras inte din folkbokföring. 

Längre vistelser ändrar folkbokföringen

 Ska du vara borta längre tid, än sex månader, från din ordinarie bostad ska din 

folkbokföring normalt ändras. Har du familj som bor kvar, och du avser att åter-

vända dit efter bortovaron, ska din folkbokföring däremot inte ändras. 

Om du studerar

Om du är under 18 år och på grund av studier måste bo någon annan stans än 

hos dina föräldrar ska du ändå vara folkbokförd hos dem.

Om du studerar vid universitet eller högskola ska du normalt vara folkbok-

förd på din studieort. 

Därför ska du vara folkbokförd där du bor. 

Var du är folkbokförd har stor betydelse för t.ex. i vilken kommun du ska betala 

din skatt, rätten till bidrag och förmåner och var du får rösta.

En riktig adress i folkbokföringen innebär också att du vet att du verkligen får 

35 Se http://www.skatteverket.se/folkbokforing/fl yttninginomsverige.4.18e1b10334ebe8bc80001978.
html

Bilaga 1 Defi nitioner
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din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verk-

liga förhållanden, då planeringen av t.ex. bostäder, skolor och annat bygger på 

uppgifter om befolkningen.

 Reglerna för var du ska anses vara bosatt och därmed även folkbokförd fi nns i 

folkbokföringslagen (SFS 1991:481), som riksdagen beslutat om. 

Anmäl din fl yttning

 Du som har fl yttat ska anmäla fl yttningen inom en vecka. Behöriga att ta emot 

en fl yttningsanmälan är Skatteverket, Försäkringskassan eller ett postcenter hos 

Posten AB.

 För att din nya folkbokföring ska gälla från den faktiska fl yttningsdagen måste 

din anmälan ha kommit in till ditt skattekontor, Försäkringskassan eller postcen-

ter inom en vecka. Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen först från 

och med den dag då anmälan kom in. 

Om du fl yttar till eller från Sverige

 Om du fl yttar till Sverige för att bo här under minst ett år ska du normalt vara 

folkbokförd. Om du i stället fl yttar utomlands under minst ett år ska du normalt 

avregistreras från folkbokföringen i Sverige. Om du bor både i Sverige och utom-

lands kan det innebära s.k. dubbel bosättning. I sådana fall anses du i första hand 

bosatt där du bor tillsammans med din familj.

 Vid fl yttning mellan nordiska länder är det infl yttningslandets bestämmelser 

som avgör din folkbokföring.”

Kommentarer

Defi nitionen ovan har använts under lång tid men ett par förändringar infördes 1 

juli 1991. Dessförinnan var principerna för folkbokföringen av studenter vid hög-

skolor och universitet något oklar. De kunde vara folkbokförda i föräldrahemmet 

eller på studieorten. På studieorten var man angelägen om att studenterna skulle 

folkbokföra sig där. Redan innan reglerna blev klara och tydliga hade också en hel 

del studenter folkbokfört sig på studieorten. Det går därför inte att ange vilken 

effekt som förändringen hade.

Vid emigration tillämpas ettårsregeln med färre undantag än tidigare. En del av 

uppgången av den registrerade utvandringen i början på 1990-talet kan bero på 

striktare tillämpning av ettårsregeln.

Defi nition av fl yttning i denna rapport

En person som enligt folkbokföringen har en annan bosättningskod vid årets 

början än vid årets slut defi nieras som inrikes fl yttare. Bosättningskommun/län 

vid årets början är utfl yttningsort och bosättningskommun/län vid årets slut är 

infl yttningsort.
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Födda under året defi nieras som inrikes fl yttare om födelsekommun och 

 bosättningskommun vid årets slut är olika. 

Som utrikes infl yttade betraktas personer som inte fanns i folkbokföringen vid 

årets början men var upptagna i registret vid årets slut. Som utrikes utfl yttade 

 betraktas personer som fanns i folkbokföringen vid årets början eller är födda 

under året och som inte var upptagna i registret vid årets slut. 

Personer som fått ändrade bosättningskoder enbart beroende på indelnings-

ändringar tillhör inte kategorin fl yttare. Personer som avlidit under året ingår inte 

bland de fl yttande även om han/hon fl yttat under året.

Med denna metod blir den svenska migrationsstatistiken jämförbar med statis-

tik från ett stort antal länder. I många välutvecklade länder – t.ex. USA, Storbri-

tannien, Frankrike – saknas heltäckande befolkningsregister som kan användas 

för att framställa migrationsstatistik. I sådana länder är istället folkräkningarna 

källan för migrationsstatistiken. I frågeformuläret vid folkräkningarna ställs bl.a. 

frågor om var personen bodde för ett år sedan och/eller fem år sedan. Migrations-

statistik baserad på ”ettårsfrågan” är jämförbar med statistiken den statistik som 

här redovisas med ett undantag – uppgifter om emigration. Vid folkräkningar 

redovisas inte emigrationen eftersom personer som utvandrat inte längre fi nns i 

landet.

Skillnad mellan de båda defi nitionerna

Enligt reglerna för folkbokföringen ska en bosättning på mer än sex månader 

anmälas till folkbokföringen och därmed uppstår en fl yttning i statistiken. I denna 

rapport jämförs individernas adresser vid årets början och årets slut. Är det 

avvikel ser i adresserna anses personen fl yttat. Med denna metod reduceras antalet 

fl yttningar över länsgränsen med ca 10 procent.
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Aktivitet

SCB har med hjälp av olika inkomstslag/bidrag fördelat befolkningen efter 

 aktivitet i åtta grupper. SCB:s terminologi är något ohanterlig i löpande text varför 

kortare begrepp används i denna rapport vilket framgår av nedanstående tabell.

Tabell 8.1: Schema för uppdelning av befolkning på aktivitet

SCB 
kod SCB:s terminologi Terminologi använd i denna rapport

1 Förvärvsarbetande med inkomst föranledd 
av studier (under året)

Förvärvsarbetande och studerande under året

2 Förvärvsarbetande utan inkomst föranledd 
av studier (under året)

Förvärvsarbetande

3 Ej förvärvsarbetande med inkomst 
 föranledd av arbetslöshet (under året)

Arbetslös

4 Ej förvärvsarbetande med inkomst 
 föranledd av arbetsmarknadsåtgärder 
(under året)

Personer i arbetsmarknadsåtgärder

5 Ej förvärvsarbetande med inkomst föran-
ledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering 
eller förtidspension/sjukbidrag (under året)

Sjukskrivna eller förtidspensionerade

6 Ej förvärvsarbetande med inkomst 
 föranledd av studier

Studerande

7 Ej förvärvsarbetande med socialbidrag 
(observera att detta är en hushållsvariabel)

Socialbidragstagare
(Att det är en hushållsvariabel betyder att 
båda makarna i ett hushåll kan klassifi ceras 
som socialbidragstagare trots att bidraget 
bara betalas till en av makarna.)

8 Övriga, ej förvärvsarbetande Pensionärer, kapitalinkomsttagare eller 
 personer utan bidrag

Vid framtagning av ovanstående uppgifter för de ej förvärvsarbetande görs en 

prioritering där det största beloppet avgör i vilken grupp personen i fråga hamnar. 

En person kan endast fi nnas i en av de åtta grupperna.
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Övriga, ej förvärvsarbetande med kod 8 har för 2002 kunnat särredovisas i 

 ytterligare grupper enligt nedanstående tabell:

SCB:s terminologi Terminologi använd i denna rapport

Pensionerade Pensionerade eller personer med kapitalinkomst

Föräldralediga ”

Kapitalinkomsttagare ”

Värnpliktiga ”

Övriga Utan jobb och utan bidrag

Förvärvsarbetande

Normalt avgränsas/klassifi ceras förvärvsarbetande efter arbetad tid i november.  

Denna metod användes i Folk- och bostadsräkningarna. Från administrativa 

 register får man, i avsaknad av information om arbetstid, istället utgå från 

inkomstuppgifterna. På den kontrolluppgift som lämnas av arbetsgivaren fi nns 

uppgifter om lönebelopp för varje persons anställningsförhållande under året, 

men också markering för de månader som den skattepliktiga utbetalningen avser. 

I den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) används samma 

 defi nition av förvärvsarbetande som i novemberundersökningen av arbetskrafts-

undersökningen (AKU). Överensstämmelse uppnås med hjälp av en modellbase-

rad skattning där material från novemberundersökningen av AKU utgör underlag, 

där sambanden mellan enkätsvaret om sysselsättningsstatus i AKU och register-

uppgifter om löneinkomst m.m. utnyttjas. Observera att sambandet skattas på ett 

urval av 15 000–20 000 individer och tillämpas på samtliga individer.

AKU:s defi nition av förvärvsarbetande är att man ska ha arbetat minst en timme 

per vecka under november månad; tillfälligt frånvarande räknas som förvärvs-

arbetande. 

För egna företagare, där man inte kan utgå från kontrolluppgifter, används i 

stället inkomst av aktiv näringsverksamhet. Om inkomsten är större än noll över 

året räknas man alltid som förvärvsarbetande.

Fr.o.m. årgång 2004 av RAMS används en ny källa, Standardiserade räken-

skapsutdrag, för uppgifter om företagare. I och med detta kan även företagare 

som redovisar underskott av sin näringsverksamhet klassifi ceras som förvärvs-

arbetande företagare36. 

Regionförstorare

Regionförstorare är i denna rapport en person som fl yttat från Stockholms län och 

året efter utfl yttningen förvärvsarbetar på ett arbetsställe beläget i Stockholms län.

36 Hämtat från avsnittet Defi nitioner i SCB:s broschyr om Marknadsprofi ler, Produktkatalog mars 
2006 – februari 2007. Citatet är inte ordagrant. En del tillägg och ändringar är gjorda.
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Återfl yttare

Med återfl yttare avses personer som fl yttar till det län där de är födda.  

Näringsgren

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för 

klassifi cering av produktionsenheter – företag, arbetsställen etc.– till närings-

grenar och branscher. 

Näringsgrensindelning är primärt en aktivitetsindelning, d.v.s en indelning för 

klassifi cering av produktionsenheter efter den aktivitet som bedrivs. Med akti-

vitet avses en process i vilken en viss kombination av olika produktionsfaktorer 

(insatsvaror, realkapital och arbetskraft) ger upphov till ett utfl öde av produkter 

(varor och tjänster)37.

Sektorkod i RAMS 

Ett företags sektortillhörighet bestäms utifrån den samhällssektor företaget tillhör, 

företagets ägare och dess juridiska form. Det fi nns ca 45 olika samhällssektorer, 

sex olika ägandeformer och ca 35 olika kategorier av juridisk form. I det underlag 

som används i denna rapport har de detaljerade uppgifterna från den ”institu-

tionella sektorkoden”38 komprimerats till bara två alternativ enligt nedanstående 

tabell där också företagens sektorkod och sektortillhörighet visas:

Offentlig förvaltning och service Näringslivet och övriga organisationer 

Med sektorkod och sektortillhörighet 
fr.o.m. 1993

11 = Statlig förvaltning 

12 = Statliga affärsverk

13 = Primärkommunal förvaltning

14 = Landsting

15 = Övriga offentliga institutioner

Med sektorkod och sektortillhörighet 
fr.o.m. 1993

21 = Aktiebolag, ej offentligt ägda

22 = Övriga företag, ej offentligt ägda

23 = Statligt ägda företag och organisationer

24 = Kommunalt ägda företag och organisationer

25 = Övriga organisationer

37 För mer information se: SNI 2002 Standard för svensk näringsgrensindelning 2002, Meddelande 
i samordningsfrågor för Sveriges offi ciella statistik 2003:2, SCB. I en tidigare utgåva (MIS 1992:6) 
beskrivs principer, klassifi ceringsregler, defi nitioner, samband med andra näringsgrensindelningar 
och kopplingar till produktindelningar.

38 Se sidorna 202–205 i En longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning 
(LOUISE) 1990–2002 publicerad i serien Bakgrundsfakta: Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 
2005:1, SCB.
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Ett allt större problem har blivit emigrationsstatikens tillförlitlighet. Folkbok-

föringsmyndigheten utgår från att individerna själva anmäler utfl yttning. Som 

regel fi nns det inget incitament för individen att anmäla utfl yttning. Snarare är 

det så att det är fördelaktigt att vara kvar i det svenska befolkningsregistret trots 

att man har lämnat landet. Flertalet invandrare i Sverige kommer från länder 

där det saknas befolkningsregister. Därför fi nns det ingen vana att underrätta 

folkbokföringsmyndigheten när man emigrerar. Så länge kyrkan hade ansvar för 

folkbokföringen, t.o.m. juni 1991, fanns det mellan 1 500 och 2 000 expeditioner 

där allmänheten kom i kontakt med folkbokföringen. Kännedom om lokala förhål-

landen var därför goda. Nu är antalet skattekontor, som bl.a. handhar folkbok-

föringsfrågor, endast drygt 100. Avståndet till allmänheten har ökat och känne-

dom om de lokala förhållandena har minskat. 

Att mäta kvaliteten på migrationsstatistiken är vanskligt. När man har bestämt 

vilka byten av bostadsort som ska betraktas som fl yttning måste man också be-

stämma när fl yttningen inträffat. Enklare är att utgå från bosättningsbegreppet. Är 

det små avvikelser mellan den i folkbokföringen registrerade bosättningen och den 

verkliga bosättningen bör också migrationsstatistiken vara av god kvalitet. Små 

avvikelser innebär att personer anmäler sin nya adress till folkbokföringen i nära 

anslutning till fl ytten. 

Sambandet mellan kvaliteten i migrationsstatistiken och kvaliteten i den 

registrerade bosättningen är dock långt ifrån 100-procentigt. Genomförs t.ex. en 

kraftsamling för att förbättra registreringen av bosättningen sker det genom att en 

mängd ”fl yttningar” aviseras. De aviserade ”fl yttningarna” kan vara rättningar av 

uppenbara fel eller registrering av fl yttningar som skett för länge sedan. I adminis-

trativa system kan det vara svårt att särskilja rättningar från övriga fl yttningar. Så 

länge som kraftsamlingen pågår kan fl yttningsstatistiken få sämre kvalitet.

Statistiken över den utrikes in- och utfl yttningen torde i de fl esta länder ha kva-

litetsbrister. Sverige är inget undantag. Tidigare var den allmänna uppfattningen 

att invandringen redovisades på ett tillfredsställande sätt. I och med att antalet 

migranter blivit fl er än vad mottagarländerna är beredda att ta emot, har avvikel-

serna mellan statistiken och verkligheten blivit större. Asylsökare som har varit 

i ett land, t.ex. Sverige, mer än ett år bör ingå i statistiken över immigranter. Får 

de inte tillstånd att bosätta sig i landet och lämnar landet bör de också ingå i sta-

tistiken över emigranter. Det stora migrationstrycket innebär också att de illegala 

invandrarna blir fl er. Det är naturligtvis svårt att inlemma den illegala invand-

ringen i statistiken, men när man använder migrationsstatistiken bör man vara 

medveten om problemet. I samband med att man tillfälligt lättat på kraven för att 

få uppehållstillstånd visar statistiken att invandringen ökat, trots att de personer 

som fått tillstånd att bosätta sig i landet kan ha vistats i landet i fl era år. Skillnaden 

mellan migrationsströmmarna och migrationsstatistiken kan bli avsevärda. 

Detta fenomen illustreras av statistiken över invandringen till Sverige 2005 

och 2006. Tolkar man statistiken över invandringen bokstavligt fi nner man att 

Bilaga 2 Kvalitet
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 invandringen till Sverige ökat 2005 med 3 000 jämfört med 2004. För inne-

varande år, 2006, kan statistiken visa att invandringen ökar med ytterligare ca 

20 000 personer jämfört med 2005. Den faktiska infl yttningen till Sverige 2005 

och 2006 har emellertid inte ökat i den omfattningen. Det är tidigare års restrik-

tiva tillståndspolicy som har medfört att antalet fl yktingar gått ”under jorden”. 

Den tillfälliga lagen ger möjlighet för personer som varit fl era år i Sverige att få 

uppehållstillstånd.

Statistiken över utvandring är svårare att sammanställa och har sedan länge 

haft kvalitetsproblem. Många väl utvecklade länder som USA, Kanada och 

Frankrike saknar statistik över utvandringen. I Sverige var mantalsskrivningen 

och därefter folk- och bostadsräkningarna (t.o.m. 1985) ett medel för kontroll av 

folkbokföringen.

På folkräkningsformuläret fanns en fråga om adressen i folkbokföringens 

register var korrekt. Om inte så var fallet uppmanades man att ange den aktuella 

 bostadsadressen. Vid kontrollerna upptäcktes bl.a. att personer lämnat Sverige 

men fanns kvar i folkbokföringens register. De höga värdena på utvandrade ut-

rikes födda 1986, året efter folk- och bostadsräkningen, är en effekt av kontrollen. 

Under perioden 1970–1985 genomfördes kontroller av folkbokföringen vart 

femte år. T.o.m. slutet av 1960-talet var kontrollerna årliga och varje hushåll 

 lämnade in uppgifter om namn, födelsedatum och yrke på medlemmarna i hushål-

let – den s.k. mantalsskrivningen. Numera använder folkbokföringsmyndigheten 

postreturer från massutsändningar som exempelvis deklarationsblanketter, röst-

kort och besked om den slutliga skatten för att kontrollera uppgifterna i befolk-

ningsregistret. Skatteverket undersöker bosättningen för ”0-taxerande” som inte 

synes vara aktiva i andra register eller kan vara försörjda av make/maka/partner. 

Risken är uppenbar att felen i befolkningsregistret ackumuleras. Det medför bl.a. 

att den utvandring som redovisas av SCB och som är underlag för denna rapport 

underskattas. Det fi nns anledning att misstänka att felen är koncentrerade till 

storstadsområdena. 

Det är inte bara utvandringen av utrikes födda utan också av inrikes födda som 

underskattas i statistiken. Vanligast är det bland unga människor som fl yttar 

utomlands för att studera eller arbeta under ett par års tid för att sedan återvända. 

Istället för att anmäla utfl yttning till utlandet anmäler de till befolkningsregistret 

att de bosätter sig hos sina föräldrar eller någon bekant. Därmed behåller de sina 

rättigheter i Sverige och får meddelanden från myndigheterna till sin bulvan-

adress. 

SCB39 uppskattar att 2002 var minst 35 000 personer upptagna i det svenska 

befolkningsregistret men inte bosatta i landet. När man gör skattningar av detta 

slag måste man tyvärr göra en hel del generaliseringar. Ibland de 35 000 perso-

nerna torde det fi nnas personer som är bosatta i Sverige och får sin försörjning 

39 Se sidorna 391–392 i Tabeller över Sveriges befolkning 2004 (SCB) och sidorna 24–26 i Migrations- 
och integrationsstatistik vid SCB – nuläge och utveckling, Bakgrundsfakta 2005:5 SCB.
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via svartjobb eller underhåll från någon närstående. Å andra sidan anses alla 

pensionärer, både förtids- och ålderspensionärer, som bosatta i Sverige enligt den 

mätmetod som SCB tillämpat. I Bakgrundsfakta 2005:5 deklarerar SCB att verket 

har för avsikt att förfi na mätmetoderna. 

Tyvärr har SCB inte fördelat de 35 000 personerna per län vilket skulle vara 

enkelt att göra eftersom underlaget är SCB:s befolkningsregister.
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Prognosmodellen
Det är en fördel om en prognosmodell är enkel och lätt att förstå och skillnaderna 

mellan prognos och utfall är små, men så är inte alltid fallet. En något mer kompli-

cerad modell kan ge en mer verklighetsnära beskrivning av utvecklingen.

För analyserna i denna rapport har länets befolkning delats in i tre popula-

tioner, nämligen:

– Födda i Stockholms län (stockholmare)

– Födda i övriga Sverige (utomlänsfödda)

– Födda utomlands (invandrare)

För de tre populationerna kan en prognosmakare göra separata antaganden 

om migrationen. Separata antaganden om fruktsamhet och dödlighet är också 

 möjliga. 

För att testa om modellen med fl era populationer är användbar kan man välja 

ut några prognoser som gjordes för 5–10 år sedan. Antagandena i prognoserna 

som valts bryts ner på delpopulationerna. Därefter jämförs resultaten mot utfallen 

för att utvärdera och förbättra metoden.

Användaren av en prognos vill bara ha ett värde per år, men med bara ett värde 

per år invaggas han i en falsk säkerhet. I stället borde prognosmakaren redovisa 

inom vilket intervall folkmängden (födda, döda etc.) kan förväntas hamna i framti-

den. Under de första prognosåren är intervallet snävt men blir sedan bredare. 

Liknande variationer i t.ex. infl yttningen till länet, som observerats under de 

senaste decennierna, kommer sannolikt att inträffa i framtiden. Antagandena om 

infl yttningen borde kompletteras med en undre och övre gräns vilka borde vara 

möjliga att skatta med ARIMA-modeller40. På likartat sätt kan antagandena om 

utfl yttning, fruktsamhet och dödlighet kompletteras med intervall med övre och 

nedre gränser. 

Statistikunderlag för befolkningsprognoser
Alla prognoser står och faller med underlaget. Migrationen är svårhanterlig i 

regionala prognoser. I åldrarna 20–30 år är rörligheten speciellt hög. Många i 

den åldern fl yttar in, bor i ett område en kort tid och fl yttar sedan vidare – en del 

 under samma kalenderår. Det vore en fördel om personer med kort bosättning 

inte ingick i de prognosunderlag som SCB erbjuder. Osäkerheten i antagandena  

blir mindre om de extremt rörliga elimineras i underlaget både vad gäller in-

fl yttade och utfl yttade. De som fl yttar in och ut under samma kalenderår kan 

utan vidare uteslutas i statistikunderlaget. Efter en metodutveckling av prognos-

modellerna kan man kanske också eliminera personer med ett par års bosättning i 

SCB:s statistikunderlag om in- och utfl yttning.

40 Auto Regressive Integrated Moving Average, d.v.s. en metod inom tidsserieanalys.

Bilaga 3 Tillämpningar för 
befolkningsprognosen
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Prognoserna torde bli mer intressanta om befolkningen redovisas i delpopula-

tioner enligt förslaget ovan. På kommunnivå kan uppdelningen med fördel vara:

– Födda i den egna kommunen

– Födda i övriga Sverige 

– Födda utomlands

I SCB:s befolkningsregister fi nns uppgifter om födelseförsamling för personer 

födda i Sverige varför det är fullt möjligt att inte bara redovisa befolkningen efter 

födelsekommun utan även döda, infl yttade och utfl yttade efter samma indelning. 

För kommuner med hög omfl yttning torde den här skisserade indelningen ge ett 

bättre underlag för framtidsbedömningar.

Statistikunderlag för analys av migration
SCB:s databas på Internet ger i fl era avseenden ett gott underlag för att beskriva 

Sveriges befolkning. De verktyg som databasen erbjuder för att hämta uppgifter 

från SCB är förnämliga. Dock fi nns en del svagheter i innehållet. 

Det är i vissa fall omöjligt att få korrekta tidsserier på grund av att uppgifterna 

i databasen inte uppdateras i samband med ändringarna i läns- och kommun-
indelningen. I Mälardalen redovisas:

– Nykvarn i Södertäljes folkmängdssiffror t.o.m. 1997.

– Knivsta i Uppsalas folkmängdssiffror t.o.m. 2001.

– Gnesta och Trosa i Nyköpings folkmängdssiffror t.o.m. 1990.

– Lekeberg i Örebros folkmängdssiffror t.o.m. 1993.

För nio av Mälardalens 65 kommuner kan inte SCB redovisa korrekta tidsserier 

om folkmängdsutvecklingen.

För att kunna använda migrationstabellerna i SCB:s databas måste man vara en 

specialist på regionala indelningar. T.o.m. 1996 redovisar databasen fl yttningar 

för 24 län och därefter för 21 län. Vill man studera inrikes fl yttningar över läns-

gräns får man ett tidsseriebrott mellan 1996 och 1997 som SCB inte lämnar några 

upplysningar om och än mindre ger något råd om hur man ska hantera. Under 

perioden före 1997 redovisar databasen fl yttningar enligt de kommunkoder som 

gällde före ändringen av länsindelning och därefter enligt dagens indelning. 

Överhuvudtaget får användare av databasen mycket knapphändig handledning 
vid tidsseriebrott. I tidsserierna över t.ex. befolkningens utbildning varnas i en 

fotnot om tidsseriebrott 1990 och 2000 men ingen vägledning ges för hur dessa 

ska hanteras. Den traditionella metoden är att vid tidsseriebrotten ge dubbel 

redovisning, dels enligt de gamla defi nitionerna/metoderna, dels efter de nya. 

Därigenom ges användaren möjlighet att skarva ihop tidsserierna. 
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2005/2006 års riksdag antog en proposition om att införa ett lägenhetsregister 

och folkbokföring på lägenhet. Folkbokföring på lägenhet kommer antagligen att 

ske först i samband med att personer fl yttar. Det gör att det kommer att dröja lång 

tid innan SCB kan framställa hushållsstatistik med godtagbar kvalitet. För alla 

som bor i småhus har det länge funnits ett underlag för hushållsstatistik. Ytter-

ligare en metod för att avgöra vilka personer som ingår i ett hushåll är att se vilka 

som fl yttar samtidigt och har gemensam utfl yttnings- och infl yttningsadress. En 

annan källa för hushållsstatistik är postens brevlåderegister och det fi nns ytter-

ligare källor. Dessa modeller hade kunnat användas redan under 1990-talet och 

blir nödvändiga även i framtiden för att förbättra kvaliteten.



238 Stockholmsmigranterna



Stockholmsmigranterna 239

I kapitlet Bakgrund är den offi ciella statistiken underlag för analysen. I de övriga 

kapitlen baseras analysen på det uttag som RTK har gjort från SCB. Nedan be-

skrivs underlaget som SCB har levererat till RTK.

Defi nition av fl yttning

En person som enligt registret över totalbefolkningen (RTB) har en annan bosätt-

ningskod vid årets början än vid årets slut defi nieras som inrikes fl yttare. Bosätt-

ningskommun/län vid årets början är utfl yttningsort och bosättningskommun/län 

vid årets slut är infl yttningsort.

Födda under året defi nieras som inrikes fl yttare om födelsekommun och bosätt-

ningskommun vid årets slut är olika. 

Som utrikes infl yttade betraktas personer som inte fanns i RTB vid årets början 

men var upptagna i registret vid årets slut. Som utrikes utfl yttade betraktas per-

soner som fanns i RTB vid årets början eller är födda under året och som inte var 

upptagna i registret vid årets slut. 

Personer som fått ändrade bosättningskoder enbart beroende på indelnings-

ändringar tillhör inte kategorin fl yttare. Personer som avlidit under året ingår inte 

heller i populationen fl yttare.

Regional indelning

All statistik redovisas enligt den regionala indelning som gäller 2005-01-01.

Variabelbeskrivning

År:

1986–2005

Kön:

Man

Kvinna

Ålder (vid årets slut):

0–17 

18–22 

23–29 

30–44 

45–64 

65+ 

Bilaga 4 Underlag och metod
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Utbildningsnivå (före fl yttningen d.v.s. vid årets början):

Förgymnasial utbildning (inkluderar ”uppgift saknas” vilket är olyckligt; 

”uppgift saknas” borde ha särredovisats).

Gymnasial utbildning,

Eftergymnasial utbildning

Aktivitet året före fl yttningen:

Förvärvsarbetande utan inkomst föranledd av studier (under året)

Förvärvsarbetande med inkomst föranledd av studier (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetslöshet (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetsmarknadsåtgärder 

(under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/

rehabilitering eller förtidspension/sjukbidrag (under året)

Ej förvärvsarbetande med socialbidrag (observera att detta är en hushållsvariabel)

Övriga, ej förvärvsarbetande

Vid framtagning av ovanstående uppgifter för de ej förvärvsarbetande görs en 

prioritering där det största inkomstbeloppet avgör i vilken grupp personen i fråga 

hamnar. En person kan endast fi nnas i en av de sju grupperna.

Aktivitet året efter fl yttningen:

Förvärvsarbetande utan inkomst föranledd av studier (under året)

Förvärvsarbetande med inkomst föranledd av studier (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetslöshet (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetsmarknadsåtgärder  

(under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/

rehabilitering eller förtidspension/sjukbidrag (under året)

Ej förvärvsarbetande med socialbidrag (observera att detta är en hushållsvariabel)

Övriga, ej förvärvsarbetande

Vid framtagning av ovanstående uppgifter för de ej förvärvsarbetande görs en 

prioritering där det största inkomstbeloppet avgör i vilken grupp personen i fråga 

hamnar. En person kan endast fi nnas i en av de sju grupperna.
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Näringsgren året före fl yttningen:

A+B   jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske

C+D   utvinning av mineral, tillverkningsindustri

E+90   energi- o vattenförsörjning, avfallshantering

F   byggindustri

G+I   handel; transport, magasinering; kommunikation

H+O exkl 90+P  personliga och kulturella tjänster

J+K exkl 73  kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster

L+Q   civila myndigheter, försvar; internationella organisationer

M+73   forskning o utveckling; utbildning

N   enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer

00   näringsgren okänd.

Näringsgren året efter fl yttningen:

A+B   jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske

C+D   utvinning av mineral, tillverkningsindustri

E+90   energi- o vattenförsörjning, avfallshantering

F   byggindustri

G+I   handel; transport, magasinering; kommunikation

H+O exkl 90+P  personliga och kulturella tjänster

J+K exkl 73  kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster

L+Q   civila myndigheter, försvar; internationella organisationer

M+73   forskning o utveckling; utbildning

N   enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer

00   näringsgren okänd.

Sektor året före fl yttning:

Offentlig förvaltning och service

Näringslivet och övriga organisationer.

Sektor året efter fl yttning:

Offentlig förvaltning och service

Näringslivet och övriga organisationer.

Familjetyp:

Inrikes fl yttare har klassifi ceras i fyra grupper:

Ensamstående utan barn 

Ensamstående med barn 0–17 år 

Gifta/sambor utan barn 

Gifta/sambor med barn 0–17 år
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Födelse-, in- utfl yttningsland:

Sverige

Finland

Övriga Norden

EU15 utom Norden

De 10 nya EU-länderna 

Kandidatländerna (Bulgarien, Rumänien och Turkiet), 

Forna Jugoslavien (Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Kroatien, Makedonien, 

Serbien och Montenegro) Observera att Slovenien redovisas i gruppen ”de 10 nya 

kandidatländerna”)

Övriga Europa (Albanien, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz)

OSS-länderna (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, 

 Moldavien, Ryssland, f.d. Sovjetunionen, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, 

Uzbekistan och Vitryssland)

Afrika

Asien utom OSS-länderna (observera att Turkiet ingår i kandidatländerna)

Nordamerika

Sydamerika

Övriga världen (Australien, Nya Zeeland och resterande länder i Oceanien samt 

okänt födelseland). Här ingår tyvärr också ”okänt” (födelseland, ut-/infl yttnings-

land) vilket är olyckligt; okänt borde ha redovisats separat.

Härledning av familjeförhållande i samband med  fl yttning

Individer som har gemensam utfl yttningsadress, gemensam fl yttningstidpunkt 

och gemensam infl yttningsadress anses utgöra en familj. Ytterligare villkor är att 

antalet vuxna får vara högst två, mannen får inte vara mer än 15 år äldre eller 6 

år yngre än kvinnan samt att de vuxna inte får ha gemensam pappa eller mamma 

eller vara den andres förälder.

Är ovanstående villkor uppfyllda anses mannen och kvinnan vara samman-

boende vid fl ytten. 

1. Har de vuxna barn under 18 år som fl yttar samtidigt anses alla som fl yttar tillhöra 

en familj bestående av ”sammanboende med barn”. 

2. Finns det inga barn klassas familjen som ”sammanboende utan barn”.

Personerna som inte är sammanboende redovisas i följande två kategorier:

1. ”Ensamstående med barn” om det fi nns ett eller fl era barn med samma fl yttid-

punkt och barnen har den vuxne som relationsperson. 

2. ”Ensamstående utan barn” för övriga personer. Här ingår också barn över 17 år.

Befolkningsregistret41 redovisar sambor utan gemensamma barn som ensam-

stående. Här har ambitionen varit att beskriva fl yttarnas familjeförhållande så 

41 I rapporten Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och verkligheten 
(Bakgrundsfakta från befolkning och välfärdsstatistiken 2003:11, SCB) redogörs för befolkningsre-
gistrets möjligheter och tillkortakommande att redovisa befolkningen efter familjeförhållanden.
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nära verkligheten som möjligt och därför inkluderas ”sambor utan barn” i gruppen 

”sammanboende”.

Vid fl yttningar över landets gränser kan inte metoden ovan tillämpas beroende 

på att adressen utomlands kan vara ofullständig. För utfl yttade har uppgifter om 

familjeförhållanden hämtats från befolkningsregistret vid årets början och för 

infl yttade uppgifter från befolkningsregistret vid nästkommande års början.

Stockstatistik

För rapporten har dessutom beställts två uttag om befolkningens sammansätt-

ning. Det ena uttaget avser befolkningen i Stockholms län med följande indelning:

År:

31 dec år 1984, 1989, 1994, 1999, och 2004

Kön:

Man

Kvinna

Födelseår:

Ettårsklasser

Födelselän:

Samtliga län med regional indelning 2005-01-01

Utlandet

Det andra uttaget avser befolkningen i hela landet med fördelningen:

År:

1986–2004

Kön:

Man

Kvinna
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Ålder:

Ettårsklasser

Aktivitet:

Förvärvsarbetande utan inkomst föranledd av studier (under året)

Förvärvsarbetande med inkomst föranledd av studier (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetslöshet (under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av arbetsmarknadsåtgärder 

(under året)

Ej förvärvsarbetande med inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilite-

ring eller förtidspension/sjukbidrag (under året)

Ej förvärvsarbetande med socialbidrag (observera att detta är en hushållsvariabel)

Övriga, ej förvärvsarbetande (se sid 103–106)

Vid framtagning av ovanstående uppgifter för de ej förvärvsarbetande görs en 

prioritering där det största inkomstbeloppet avgör i vilken grupp personen i fråga 

hamnar. En person kan endast fi nnas i en av de sju grupperna.

Näringsgren:

A+B   jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske

C+D   utvinning av mineral, tillverkningsindustri

E+90   energi- o vattenförsörjning, avfallshantering

F   byggindustri

G+I   handel; transport, magasinering; kommunikation

H+O exkl 90+P  personliga och kulturella tjänster

J+K exkl 73  kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster

L+Q   civila myndigheter, försvar; internationella organisationer

M+73   forskning o utveckling; utbildning

N   enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer

00   näringsgren okänd.

Sektor:

Offentlig förvaltning och service

Näringslivet och övriga organisationer.

Kommungrupp: 

SKL med regional indelning 2005-01-01

Kommunkod:

Kommuner i län 01 och 03

Regional indelning 2005-01-01
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Jämförelse med den offi ciella statistiken
I detta avsnitt jämförs RTK-uttaget med den offi ciella fl yttningsstatistiken. Antalet 

infl yttade och utfl yttade är färre i RTK-uttaget än i den offi ciella statistiken som 

redovisar fl yttningar under året. Flyttningsnettot ska emellertid vara detsamma i 

RTK-uttaget och den offi ciella statistiken.

De defi nitioner som har tillämpats i RTK:s uttag från SCB:s befolkningsregister 

i vid bemärkelse (Registret över totalbefolkningen, Utbildningsregistret, Inkomst- 

och förmögenhetsregistret, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och dess 

föregångare Årlig sysselsättningsstatistik) är. 

– Inrikes infl yttade till Stockholms län.

Personer som vid årets slut bodde i Stockholms län och vid årets början i någon 

annan del av Sverige. 

För födda under året gäller att födelseorten är utanför länet och bostadsorten vid 

årets slut är i Stockholms län

– Inrikes utfl yttade från Stockholms län.

Personer som vid årets början bodde i Stockholms län och vid årets slut i någon 

annan del av Sverige. 

För födda under året gäller att födelseorten är Stockholms län och bostadsorten 

vid årets slut är i någon annan del av Sverige.

– För immigranter

Personer som har invandrat under året och vid årets slut är bosatta i Stockholms 

län. 

– För emigranter.

Personer som har utvandrat under året och vid årets början varit bosatta i Stock-

holms län.

Personer som först har fl yttat och sedan dött under året ingår inte bland  fl yttarna i 

denna studie. I de åldrar, då många fl yttar, är dödsfallen få och i de höga åldrarna 

där dödsfallen är frekventa är det få som gör långväga fl yttningar d.v.s. över 

länsgränser. För att inte komplicera uttaget i onödan har denna marginella grupp 

uteslutits.

Personer, som har utvandrat och därefter invandrat under samma år, kommer 

inte med bland de utrikes fl yttarna i denna studie. Ett exempel illustrerar hur 

fl yttningarna redovisas i rapporten. En person som i januari fl yttar från Göteborg 

till Oslo och senare under året bosätter sig i Stockholm redovisas som en fl yttning 

från Göteborg till Stockholm i RTK-uttaget medan den offi ciella statistiken redo-

visar två fl yttningar.

För att förstå det kommande avsnittet måste man veta hur SCB har periodiserat 

fl yttningarna d.v.s. under vilket år SCB har redovisat att en person har fl yttat. 

– T.o.m. 1966 redovisades fl yttningarna efter den tidpunkt då den antecknades i 

kyrkobokföringen d.v.s. i infl yttningsboken på det lokala pastorsämbetet.
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– I slutet på 1960-talet datoriserades de plåtregister över befolkningen som fanns 

på länsstyrelserna sedan 1947. Plåtregistret användes bl.a. för att trycka röst-

längder och mantalslängder. På varje pastorsämbete fanns det också en kopia av 

plåtregistret i form av ett kortregister, paviler. På pavilerna antecknande perso-

nalen på pastorsämbetena förändringarna som först skickades till länsstyrelsen 

och sedan vidare till befolkningsbyrån på SCB. Fr.o.m. 1967 aviserades fl yttingar 

etc. till SCB till en början på hålkort och senare på magnetband42. Vid övergången 

 bevakade SCB inte sina intressen. Datum för kyrkobokföring i samband med 

fl yttning fanns inte längre med i aviseringarna till SCB. Den enda tidsangivelse 

som fanns var år och veckonummer när fl yttning registrerats i länsstyrelsens 

dator. SCB blev därför tvingad att defi niera tidpunkten för fl yttningen som den 

tidpunkt när fl yttningen registrerades vid länsstyrelsen. En tumregel sa att tids-

avståndet mellan kyrkobokföringen och registreringen var tre veckor, men det 

varierade beroende på arbetsbelastningen på länsstyrelsernas dataavdelningar. 

När t.ex. självdeklarationerna och fastighetstaxeringen registrerades blev tids-

avståndet längre. 

– Den 1 juli 1991 överfördes folkbokföringen från kyrkan till staten. Trots att i prin-

cip alla uppgifter inom folkbokföringen datoriserades blev det ingen nivåhöjning 

av befolkningsstatistiken. Regering och riksdag kunde till en början inte fatta 

beslut om hur materialet från folkbokföringen skulle spridas till andra myndig-

heter. Först 1998 fi ck SCB och andra myndigheter tillgång till de bredare folkbok-

föringsuppgifterna. SCB fi ck bl.a. uppgifter om datum då fl yttningen registrera-

des i folkbokföringen och började periodisera fl yttningarna efter datum.

Vilka konsekvenser medför dessa ändringar inte bara för statistiken om fl yttningar 

utan också för statistiken över folkmängden vid årsskiftet? 

– Folkmängdsstatistiken vid årsskiftena 1973/1974–1997/1998 uppdaterades med 

fl yttningar som registrerats fysiskt vid länsstyrelserna t.o.m. årets slut.

– Folkmängdsstatistiken fr.o.m. årsskiftet 1998/1999 uppdaterades med fl ytt-

ningar där datum för folkbokföring på den nya adressen är före årsskiftet.

42 Se Inledningen till Befolkningsförändringar 1967 del 3 (SoS), SCB.
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SCB:s ändring mellan årsskiftena 1997/98 och 1998/99 påverkar denna rapport  

på så vis att det blir ca 5 procent fl er fl yttningar under 1998 jämfört med om 

ingen ändring hade genomförts. Dels kommer alla fl yttningar med där datum för 

folkbokföring är 1998, dels fl yttningar där datum för folkbokföring är 1997 och 

registreringen vid länsstyrelsen43 skedde 1998. 

Ändringarna påverkar fl yttningsstatistiken enligt följande

– År 1967 redovisas fl yttningar under kortare tid än ett år, m.a.o. ett tidsseriebrott. 

Antalet har därför räknats upp (i denna rapport med 12/11).

– Under 1968–1997 förekommer en tidsförskjutning i redovisningen av fl yttning-

arna. 1968 års statistik redovisar dels ett antal fl yttningar med kyrkobokföring i 

slutet av 1967 men registrerade på länsstyrelsen 1968, dels fl yttningar med både 

kyrkobokföring och registrering 1968. Flyttningarna som kyrkobokfördes sent 

under 1968 och registrerades på länsstyrelsen 1969 kom med först i 1969 års 

statistik.

– Flyttningsstatistiken fr.o.m. 1998 återgår till den defi nition av fl yttningsdatum 

som användes före 1967. Förändringen medför inga tidsseriebrott eftersom 

 fl yttningsstatistiken både 1997 och 1998 redovisas under en 12-månadsperiod.  

Däremot saknas en del fl yttningar i fl yttningsstatistiken. Det är personer som 

fl yttade i slutet av 1997 men inte kom med i 1997 års statistik. Som redan på-

pekats fi nns dessa fl yttningar med i RTK-uttaget. Tillämpas den demografi ska 

ekvationen44 på 1998 får man en ovanligt stor residual.

43 Att skriva registrering vid länsstyrelsen är en sanning med modifi kation. All registrering skedde 
fr.o.m. 1 juli 1991 på de lokala skattekontoren men beroende på tvekan hos regering och riksdag 
fi ck riksskatteverket tvinga aviseringarna till andra myndigheter, däribland SCB, genom ett 
 gammalt system. Aviseringarna fi ck därigenom sämre aktualitet och ett grundare innehåll. För 
mottagarna av aviseringarna upplevdes ingen ändring 1991.

44 Folkmängd vid årets början + födda + infl yttade/invandrade – döda – utfl yttade/utvandrade 
+/- residual = folkmängd vid årets slut.
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Tabell 11.1: Infl yttade; antalet inrikes och utrikes infl yttade till Stockholms 
län 1986–2005 enligt RTK-uttaget jämfört med den offi ciella fl yttnings-
statistiken

RTK-uttaget Offi ciella statistiken – RTK-uttaget

Infl yttade Infl yttade 
Avvikelse
i procentÅr Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa

1986 26 136 13 186 39 322 3 497 471 3 968 9,2

1987 23 272 12 761 36 033 3 238 383 3 621 9,1

1988 21 988 13 787 35 775 3 608 217 3 825 9,7

1989 21 689 15 392 37 081 3 924 –262 3 662 9,0

1990 21 716 14 999 36 715 3 670 –190 3 480 8,7

1991 23 275 13 342 36 617 3 394 –379 3 015 7,6

1992 20 450 12 863 33 313 3 421 –575 2 846 7,9

1993 22 136 13 643 35 779 3 756 –369 3 387 8,6

1994 27 229 16 514 43 743 5 817 –1 879 3 938 8,3

1995 28 734 13 100 41 834 3 726 199 3 925 8,6

1996 30 043 13 146 43 189 3 585 528 4 113 8,7

1997 32 753 13 896 46 649 4 114 482 4 596 9,0

1998 35 040 16 231 51 271 2 738 –336 2 402 4,5

1999 34 176 16 242 50 418 4 234 497 4 731 8,6

2000 33 327 17 897 51 224 4 208 621 4 829 8,6

2001 29 288 18 397 47 685 4 307 821 5 128 9,7

2002 26 059 17 742 43 801 4 337 784 5 121 10,5

2003 25 531 17 040 42 571 4 396 720 5 116 10,7

2004 26 733 16 330 43 063 4 581 481 5 062 10,5

2005 29 180 17 769 46 949 4 455 701 5 156 9,9

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

I RTK-uttaget är antalet infl yttade ca 10 procent lägre än i den offi ciella statistiken. 

Avvikelsen beror bl.a. på att personer som har hunnit fl ytta två gånger under året 

över länsgränsen inte ingår i uttaget. Personer som under året fl yttat tre gånger 

över länsgränsen redovisas som endast en fl yttning.

Under några år, t.ex. 1994, redovisar RTK-uttaget fl er infl yttade från utlandet än 

den offi ciella statistiken (1 879 i tabellen ovan). Förklaringen är att immigranter, 

i större omfattning än andra år, först har registrerats som infl yttade från utlandet 

till orter utanför Stockholms län och redan under samma år fl yttat till Stockholms 
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län. År 1994 var ett exceptionellt år. Det året folkbokfördes hela 84 000 immi-

granter, det hittills största antalet. Ett stort antal kom som fl yktingar från forna 

Jugoslavien.

År 1998 är avvikelsen mindre än för övriga år (4,5 procent i tabellen ovan). 

Det året genomförde SCB fl era förändringar. Ett gammalt produktionssystem för 

befolkningsstatistiken ersattes med ett nytt. SCB hämtade in ett nytt befolknings-

register från folkbokföringen samtidigt som aviseringarna från folkbokföringen 

blev mer innehållsrika. Huvudregeln är att SCB enbart försörjs med förändringar, 

aviseringar, i befolkningsregistret och med hjälp av aviseringarna uppdaterar sitt 

befolkningsregister. Felaktigheter i SCB:s register kunde korrigeras 1998 tack vare 

det nya registret. Störst genomslag fi ck dock att SCB återgick till den defi nition av 

fl yttningstidpunkt som SCB hade tillämpat t.o.m. 1966 d.v.s. fl yttningarna hänförs 

till det datum då fl yttningen registreras i det lokala befolkningsregistret. 
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Tabell 11.2: Utfl yttade; antalet inrikes och utrikes utfl yttade från Stockholms 
län 1986–2005 enligt RTK-uttaget jämfört med den offi ciella fl yttnings-
statistiken

RTK-uttaget Offi ciella statistiken – RTK-uttaget

Utfl yttade Utfl yttade 
Avvikelse
i procentÅr Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa

1986 20 369 9 341 29 710 3 554 614 4 168 12,3

1987 20 945 8 216 29 161 3 156 581 3 737 11,4

1988 24 998 6 945 31 943 3 258 616 3 874 10,8

1989 26 449 6 417 32 866 3 086 581 3 667 10,0

1990 26 818 7 069 33 887 2 839 641 3 480 9,3

1991 25 424 7 428 32 852 2 555 369 2 924 8,2

1992 20 019 7 775 27 794 2 579 411 2 990 9,7

1993 19 582 8 672 28 254 2 872 530 3 402 10,7

1994 20 473 10 247 30 720 3 434 524 3 958 11,4

1995 20 345 11 086 31 431 3 371 607 3 978 11,2

1996 20 092 10 144 30 236 3 425 677 4 102 11,9

1997 21 373 11 592 32 965 3 974 665 4 639 12,3

1998 23 988 11 883 35 871 2 954 –59 2 895 7,5

1999 24 116 11 232 35 348 4 263 383 4 646 11,6

2000 26 644 10 770 37 414 4 258 572 4 830 11,4

2001 28 820 10 017 38 837 4 544 634 5 178 11,8

2002 29 821 10 414 40 235 4 601 444 5 045 11,1

2003 30 489 10 755 41 244 4 515 496 5 011 10,8

2004 29 393 11 904 41 297 4 459 606 5 065 10,9

2005 28 103 12 110 40 213 4 309 704 5 013 11,1

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

De avvikelser i absoluta tal som redovisas i ovanstående tabell är ungefär 

 desamma som i föregående tabell. Helst ska avvikelserna överensstämma exakt 

mellan de båda tabellerna. I procent blir avvikelserna något större i tabellen över 

utfl yttade beroende på att Stockholms län har färre utfl yttade än infl yttade. Detta 

påstående gäller i första hand fl yttningarna till och från utlandet. 
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Tabell 11.3: Inrikes och utrikes fl yttningsnetto för Stockholms län 1986–2005 
enligt RTK-uttaget jämfört med den offi ciella fl yttningsstatistiken

RTK-uttaget Offi ciella statistiken – RTK-uttaget

Netto Netto

År Inrikes Utrikes Summa Inrikes Utrikes Summa

1986 5 767 3 845 9 612 –57 –143 –200

1987 2 327 4 545 6 872 82 –198 –116

1988 –3 010 6 842 3 832 350 –399 –49

1989 –4 760 8 975 4 215 838 –843 –5

1990 –5 102 7 930 2 828 831 –831 0

1991 –2 149 5 914 3 765 839 –748 91

1992 431 5 088 5 519 842 –986 –144

1993 2 554 4 971 7 525 884 –899 –15

1994 6 756 6 267 13 023 2 383 –2 403 –20

1995 8 389 2 014 10 403 355 –408 –53

1996 9 951 3 002 12 953 160 –149 11

1997 11 380 2 304 13 684 140 –183 –43

1998 11 052 4 348 15 400 –216 –277 –493

1999 10 060 5 010 15 070 –29 114 85

2000 6 683 7 127 13 810 –50 49 –1

2001 468 8 380 8 848 –237 187 –50

2002 –3 762 7 328 3 566 –264 340 76

2003 –4 958 6 285 1 327 –119 224 105

2004 –2 660 4 426 1 766 122 –125 –3

2005 1 077 5 659 6 736 146 –3 143

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Som påpekades redan inledningen av detta avsnitt ska fl yttningsnettot från den 

offi ciella statistiken och RTK-uttaget överensstämma. Av kolumnen längst till 

höger i tabellen ovan framgår hur god överensstämmelsen är. För de fl esta åren är 

skillnaderna små men tyvärr fi nns det avvikelser för några år. 

För några år, 1986, 1987, 1992, 1998 och 2003, är RTK-uttaget behäftat med 

 något större avvikelser än för övriga år. Den stora avvikelsen 1998 beror på 

att SCB fr.o.m. 1998 har en mer adekvat defi nition av tidpunkten för fl yttning 

men också på tidsseriebrott i befolkningsstatistiken, vilket har berörts på sidan 

245–247.
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Brister i RTK-uttaget
Förutsättningarna för att beskriva fl yttningsrörelser är att man vet varifrån och 

vart en person har fl yttat. För en procentuellt liten andel saknas antingen uppgift 

om utfl yttningsort eller infl yttningsort i det register som SCB har levererat till 

RTK. Av tabellen nedan framgår antalet fall per år.

Tabell 11.4: Antalet infl yttade som saknar uppgift om utfl yttningsort och 
antalet utfl yttade som saknar uppgift om infl yttningsort i RTK-uttaget

År Infl yttade Utfl yttade Infl yttade – Utfl yttade 

1986 288 557 –269

1987 311 1 213 –902

1988 325 349 –24

1989 257 298 –41

1990 304 327 –23

1991 280 329 –49

1992 414 291 123

1993 253 301 –48

1994 231 230 1

1995 214 344 –130

1996 183 191 –8

1997 177 151 26

1998 1 188 977 211

1999 301 394 –93

2000 297 264 33

2001 295 325 –30

2002 248 294 –46

2003 188 346 –158

2004 180 224 –44

2005 193 393 –200

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Antalet ”infl yttade” i tabellen ovan är ungefär lika många som de ”utfl yttade” för 

respektive år. I många fall torde det vara samma individ som betraktats som både 

”infl yttad” och ”utfl yttad”. I sådana fall torde det inte vara fråga om någon fl ytt-

ning. En del personer byter personnummer, ID-begrepp, beroende på könsbyte, 

korrigering av födelsedatum eller behov av skyddad identitet. SCB har i en del fall 

inte lyckats koppla samman det gamla och det nya ID-begreppet. 
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Det fi nns också andra förklaringar. I en del fall kommer meddelanden om födelser, 

fl yttning eller dödsfall så sent att de inte kommer med i de årliga statistikregistren 

över födda, migration och dödsfall. I sådana fall kan det vara svårt att klassifi cera 

en händelse korrekt.

Tre år avviker från de övriga: 1986, 1987 och 1998. Det två första åren torde 

bero på barnsjukdomar i det nya sysselsättningsregistret45 medan de stora talen 

för 1998 beror på korrigeringar och omläggningar inom befolkningsstatistiken 

vilket redan kommenterats på sidorna 245–247.

Det fi nns tre generella problem:

– Bland infl yttarna är felen koncentrerade till 0- och 1-åringarna.

– Bland utfl yttarna är problemet koncentrerat till 0-åringarna.

– År 1998 då SCB ändrade både produktionssystem och defi nitioner.

Åldersfördelningen
Som redan konstaterats redovisar RTK-uttaget ungefär 10–12 procent färre 

 fl yttare än vad den offi ciella fl yttningsstatistiken gör. Här jämförs åldersstrukturen 

på fl yttarna enligt SCB och RTK-uttaget för 1992, ett år med låg omfl yttning, och 

2000, med hög omfl yttning. Redovisningen gäller kvinnorna. 

Diagram 11.1: Infl yttade kvinnor till Stockholms län 1992 efter ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

45 ÅRSYS och senare RAMS.
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Av diagrammet ovan ser man att fl yttarna har samma åldersprofi l i de båda 

 källorna. Jämfört med den offi ciella statistiken (SCB) ska RTK-uttaget ha lägre 

eller lika antal fl yttare i samtliga åldrar. Det gäller, som framgår ovan, också för 

samtliga åldrar utom för 0- och 1-åringar. Här fi nns det ca 20 procent för många 

infl yttade enligt RTK-uttaget. De avvikelser som fi nns i övriga åldrar beror på 

att personer som har fl yttat jämnt antal (två, fyra, etc. gånger) över länsgränsen 

under året är uteslutna i RTK-uttaget och på att personer som fl yttat udda antal 

(tre, fem, etc. gånger) redovisas som en fl yttning. I absoluta tal är avvikelsen störst 

i åldrarna 19–27 år för kvinnor och i åldrarna 20–30 år för män. Det är i de åld-

rarna som rörligheten är störst. 

Något överraskande är att den procentuella skillnaden var störst i åldrarna 

16–21 år för kvinnor och 18–21 år för män. Bland personer som fl yttat var det 

således, i förhållande till antalet fl yttare, vanligast att man gjorde det två eller fl era 

gånger i dessa åldrar.

Diagram 11.2: Utfl yttade kvinnor från Stockholms län 1992 efter ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Om SCB:s register fungerar perfekt och metoderna för uttag av statistik ur regist-

ren är oklanderliga ska de observerade skillnaderna mellan SCB och RTK-uttaget 

vara exakt lika stora i varje åldersklass bland infl yttarna och utfl yttarna d.v.s. 

fl yttningsnettot enligt den offi ciella statistiken (SCB) och RTK ska vara exakt lika. 

Enligt diagrammet nedan är överensstämmelsen god, men inte 100-procentig, i 

varje åldersklass. Systematiska avvikelser förekommer endast i åldrarna 0 och 1 år.
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Diagram 11.3: Flyttningsnettot för kvinnor för Stockholms län 1992 efter 
ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Diagrammen nedan visar fl yttningarna av kvinnor till och från Stockholms län 

under 2000. Just vid millennieskiftet var infl yttningen ovanligt stor. Resultaten 

från jämförelsen tidigare avseende 1992 bekräftas även för 2000. Bland de yngsta, 

0- och 1-åringar, har RTK-uttaget för 2000 bättre överensstämmelse med den 

offi ciella statistiken.
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Diagram 11.4: Infl yttade kvinnor till Stockholms län 2000 efter ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Diagram 11.5: Utfl yttade kvinnor från Stockholms län 2000 efter ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.
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Diagram 11.6: Flyttningsnettot för kvinnor för Stockholms län 2000 efter 
ålder
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Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

I diagrammet ovan, som visar fl yttingsnettot 2000, ska de båda kurvorna 

 sammanfalla. Som framgår av diagrammet är överensstämmelsen god men 

inte helt perfekt.



258 Stockholmsmigranterna

Konsekvenser 
Sammanfattningsvis kan sägas att RTK-uttaget är ett gott underlag för analys 

av migrationen till och från Stockholm. De fl yttningar, som saknar uppgifter om 

antingen infl yttningsort eller utfl yttningsort, har tagits bort i analysunderlaget. 

Underlaget från SCB har således korrigerats något. Överensstämmelse mellan det 

korrigerade RTK-uttaget med den offi ciella statistiken framgår av nedanstående 

tabell.

Tabell 11.5: Infl yttade och utfl yttade i RTK-uttaget efter korrigering samt 
jämförelse med den offi ciella statistiken

Infl yttade Utfl yttade Netto

År RTK RTK RTK SCB
Skillnad 
SCB-RTK

1986 39 034 29 153 9 881 9 412 –469

1987 35 722 27 948 7 774 6 756 –1 018

1988 35 450 31 594 3 856 3 783 –73

1989 36 824 32 568 4 256 4 210 –46

1990 36 411 33 560 2 851 2 828 –23

1991 36 337 32 523 3 814 3 856 42

1992 32 899 27 503 5 396 5 375 –21

1993 35 526 27 953 7 573 7 510 –63

1994 43 512 30 490 13 022 13 003 –19

1995 41 620 31 087 10 533 10 350 –183

1996 43 006 30 045 12 961 12 964 3

1997 46 472 32 814 13 658 13 641 –17

1998 50 083 34 894 15 189 14 907 –282

1999 50 117 34 954 15 163 15 155 –8

2000 50 927 37 150 13 777 13 809 32

2001 47 390 38 512 8 878 8 798 –80

2002 43 553 39 941 3 612 3 642 30

2003 42 383 40 898 1 485 1 432 –53

2004 42 883 41 073 1 810 1 763 –47

2005 46 756 39 820 6 936 6 879 –57

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister och SCB:s databas.

Vid en jämförelse mellan ovanstående tabell och tabell 11.3 framgår att skillna-

derna i nettot har blivit något större, vilket är störande. Korrigeringen har ändå 

haft det goda med sig att de avvikelser som tidigare fanns i åldersfördelningen har 

eliminerats. 
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Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005
År 2005 reviderade Sveriges Kommuner och Landsting sin kommungrupps indel-

ning46. Indelningen har gjorts i nio grupper efter vissa strukturella egen skaper som 

bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Den 

nya kommungruppsindelningen började gälla fr.o.m. 1 januari 2005.

Indelningen ska ses som en generell indelning och har i dag många olika an-

vändare. Grupperingen är främst tänkt att användas vid analyser, jämförelser och 

redovisning.

Nytt fr.o.m. 2005 är bland annat att indelningen tar större hänsyn till region-

förstoring och växande funktionella arbetsmarknader genom ökad användning av 

pendlingsbegreppet.

Kommungrupperna är:

1. Storstäder (3 kommuner) 

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.

2. Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. 

3. Större städer (27 kommuner)

Kommun med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 

70 procent.

4. Pendlingskommuner (41 kommuner)

Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 

annan kommun.

5. Glesbygdskommuner (39 kommuner)

Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 

invånare.

6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner)

Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, 

 anställd inom varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92)

7. Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner)

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 

invånare. 

8. Övriga kommuner, 12 500–25 000 inv. (37 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500–25 000 

invånare.

46 Källa: http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445

Bilaga 5 Kommungruppsindelning
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9. Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 

invånare.
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Tabell A: Andelen utfl yttade till Stockholms län och andelen kvarboende 
i födelselänet. 

Län
Andel av de födda i resp. län 
som bor i Stockholms län Andel kvarboende i födelselänet

       1974       2004 Förändring        1974        2004 Förändring

Stockholms län 80,4 78,9 –1,5 80,4 78,9 –1,5

Uppsala län 18,7 13,9 –4,8 61,1 65,4 4,3

Södermanlands län 18,1 13,4 –4,6 62,5 63,7 1,2

Östergötlands län 8,8 7,6 –1,2 71,6 72,4 0,7

Jönköpings län 5,5 5,5 0,0 70,1 69,3 –0,8

Kronobergs län 5,5 5,2 –0,4 62,6 64,8 2,2

Kalmar län 8,6 7,4 –1,2 67,2 67,0 –0,3

Gotlands län 16,2 14,8 –1,3 66,4 66,2 –0,3

Blekinge län 8,1 6,4 –1,6 63,9 65,9 1,9

Kristianstads län 3,7 .. .. 63,2 .. ..

Malmöhus län 4,2 .. .. 80,3 .. ..

Skåne län 4,0 4,0 –0,1 85,1 85,0 –0,1

Hallands län 3,0 3,3 0,3 72,6 74,7 2,1

Göteborg och Bohus län 3,7 .. .. 78,1 .. ..

Älvsborgs län 3,3 .. .. 70,7 .. ..

Skaraborgs län 5,3 .. .. 69,4 .. ..

Västra Götalands län 3,9 4,0 0,1 84,9 82,5 –2,4

Värmlands län 6,7 6,2 –0,5 72,4 72,7 0,3

Örebro län 8,6 7,6 –1,0 67,6 68,5 0,9

Västmanlands län 12,2 10,2 –2,0 62,4 63,4 1,0

Dalarnas län 11,3 9,6 –1,7 67,7 68,8 1,1

Gävleborgs län 12,2 10,5 –1,7 67,6 68,8 1,2

Västernorrlands län 13,5 11,7 –1,7 62,8 63,7 0,9

Jämtlands län 12,9 11,2 –1,7 61,0 62,0 1,0

Västerbottens län 8,3 8,3 0,0 69,4 70,1 0,8

Norrbottens län 9,6 9,7 0,0 70,5 67,7 –2,7

Källa: Beräkningar baserade på Tabeller över Sveriges befolkning 2004 (SOS) tabell 1.3.2 och för 1974 
specialbearbetningar.

Observera att SCB inte aktualiserar uppgifterna om födelselän. Det gör att ändringarna i länsgränser 
påverkar resultatet. Några exempel: 

– År 1971 överfl yttades Öregrund från Stockholms län till Uppsala län. Ca 6 000 av Öregrunds 
befolkning 1974 var födda i Stockholms län. Uppsalas procentsats över andelen kvarboende blir 
därför för låg. Både 1974 och 2004 är därför Uppsala läns uppgifter om kvarboende för låga. 
År 1974 bör den höjas med 1,2 procentenheter och 2004 med kanske 0,5 procentenheter.

– År 1998 överfördes Habo och Mullsjö från Skaraborgs län till Jönköpings län. I praktiken torde 
 andelen kvarboende vara densamma 2004 som 1974 och inte den nedgång som redovisas i 
 tabellen ovan.

– År 1974 överfördes dåvarande Hylte kommun och del av Unnaryd från Jönköpings till Hallands 
län. Andelen kvarboende i Jönköpings län reduceras därmed något.

– År 1974 överfördes dåvarande Fjällsjö kommun från Västernorrlands till Jämtlands län. Andelen 
kvarboende i Västernorrlands län reduceras därmed något. 

 Källa: MIS 1986:5. Sveriges kommuner 1952–1986 (SCB).

Bilaga 6 Tabeller
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Tabell B: Andel stockholmare i respektive län

1974 2004

Stockholms län 53,0 56,5

Uppsala län 14,1 13,3

Södermanlands län 6,7 11,0

Östergötlands län 3,1 4,1

Jönköpings län 2,0 2,7

Kronobergs län 1,9 2,6

Kalmar län 2,8 4,5

Gotlands län 5,1 10,0

Blekinge län 1,8 2,4

Kristianstads län 1,6 ..

Malmöhus län 2,4 ..

Skåne län 2,2 2,9

Hallands län 1,6 2,4

Göteborg och Bohus län 2,1 ..

Älvsborgs län 1,3 ..

Skaraborgs län 1,8 ..

Västra Götalands län 1,8 2,1

Värmlands län 2,1 3,0

Örebro län 2,9 3,7

Västmanlands län 3,9 5,1

Dalarnas län 3,2 6,0

Gävleborgs län 2,9 4,9

Västernorrlands län 2,4 3,9

Jämtlands län 2,5 4,9

Västerbottens län 1,6 2,9

Norrbottens län 1,4 2,2

Genomsnitt för länen 
utanför Stockholms län

2,9 4,0

Källa: Beräkningar baserade på Tabeller över Sveriges befolkning 2004 (SOS) tabell 1.3.2 och för 1974 
specialbearbetningar av SCB.

Observera att SCB inte aktualiserar uppgifterna om födelselän. Det gör att ändringarna i läns gränser 
påverkar resultatet. År 1971 överfördes Öregrund från Stockholms till Uppsala län. Se tabell A. 
 Elimineras effekten av indelningsändringar blir andelen stockholmare i Uppsala län 11,3 procent 1974.
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Tabell C: Migrationen till och från Stockholms län 1961–2005 

År
Inrikes 
infl yttade

Inrikes 
utfl yttade Invandrade Ut vandrade

Inrikes 
netto

Utrikes 
netto

Flyttnings-
netto

1961 35 033 20 640 8 780 5 726 14 393 3 054 17 447

1962 34 908 23 497 8 871 4 940 11 411 3 931 15 342

1963 32 799 23 698 9 264 5 146 9 101 4 118 13 219

1964 33 552 26 359 10 876 5 624 7 193 5 252 12 445

1965 32 394 27 228 12 588 5 701 5 166 6 887 12 053

1966 33 037 26 684 13 051 5 794 6 353 7 257 13 610

  1967* 31 875 25 360 10 439 7 552 6 515 2 887 9 401

1968 32 714 25 132 10 816 9 011 7 582 1 805 9 387

1969 36 860 26 695 15 939 6 920 10 165 9 019 19 184

1970 35 615 28 598 18 436 8 403 7 017 10 033 17 050

1971 28 317 29 325 12 185 11 056 –1 008 1 129 121

1972 26 058 30 098 9 235 13 680 –4 040 –4 445 –8 485

1973 26 944 32 029 9 339 13 061 –5 085 –3 722 –8 807

1974 28 502 32 841 10 204 8 894 –4 339 1 310 –3 029

1975 28 704 33 737 12 171 7 474 –5 033 4 697 –336

1976 27 009 31 951 15 835 7 494 –4 942 8 341 3 399

1977 24 920 27 842 16 700 6 020 –2 922 10 680 7 758

1978 22 585 26 633 14 919 7 022 –4 048 7 897 3 849

1979 23 286 27 881 14 306 8 071 –4 595 6 235 1 640

1980 23 347 28 112 14 855 10 440 –4 765 4 415 –350

1981 23 785 22 239 12 876 10 475 1 546 2 401 3 947

1982 24 069 20 596 12 028 9 896 3 473 2 132 5 605

1983 24 201 20 743 10 099 10 014 3 458 85 3 543

1984 27 337 21 704 10 653 8 937 5 633 1 716 7 349

1985 30 136 22 434 11 736 8 113 7 702 3 623 11 325

1986 29 633 23 923 13 657 9 955 5 710 3 702 9 412

1987 26 510 24 101 13 144 8 797 2 409 4 347 6 756

1988 25 596 28 256 14 004 7 561 –2 660 6 443 3 783

1989 25 613 29 535 15 130 6 998 –3 922 8 132 4 210

1990 25 386 29 657 14 809 7 710 –4 271 7 099 2 828

1991 26 669 27 979 12 963 7 797 –1 310 5 166 3 856

1992 23 871 22 598 12 288 8 186 1 273 4 102 5 375

1993 25 892 22 454 13 274 9 202 3 438 4 072 7 510

1994 33 046 23 907 14 635 10 771 9 139 3 864 13 003

1995 32 460 23 716 13 299 11 693 8 744 1 606 10 350

1996 33 628 23 517 13 674 10 821 10 111 2 853 12 964

1997 36 867 25 347 14 378 12 257 11 520 2 121 13 641

1998 37 778 26 942 15 895 11 824 10 836 4 071 14 907

1999 38 410 28 379 16 739 11 615 10 031 5 124 15 155

2000 37 535 30 902 18 518 11 342 6 633 7 176 13 809

2001 33 595 33 364 19 218 10 651 231 8 567 8 798

2002 30 396 34 422 18 526 10 858 –4 026 7 668 3 642

2003 29 927 35 004 17 760 11 251 –5 077 6 509 1 432

2004 31 314 33 852 16 811 12 510 –2 538 4 301 1 763

2005 33 635 32 412 18 470 12 814 1 223 5 656 6 879

Källa: 1961–1966 Folkmängdens förändringar (SOS), 1967 Befolkningsförändringar del 3 (SOS), 
1968–2005 Statistikdatabasen – alla SCB. 

*) Uppgifterna avseende 1967 har räknats upp med 12/11 beroende på att rapporteringen av 
 fl yttningar endast avsåg elva månader det året.
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Tabell D: Infl yttade och utfl yttade efter födelseland från/till övriga Sverige

Födelseland Genomsnitt för åren 

1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 1986–2005

Infl yttade      

Sverige 20 027 19 937 27 953 22 924 22 710

Utrikes födda 2 933 4 428 5 115 4 434 4 228

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland 724 579 550 426 570

Övriga Norden 161 172 178 147 165

EU15 utom Norden 244 258 300 274 269

Tio nya EU-länderna 161 159 201 184 176

Kandidatländerna 170 222 265 239 224

Forna Jugoslavien 65 220 288 185 190

Övriga Europa 8 9 14 13 11

Afrika 210 685 766 617 570

Nordamerika 87 95 147 120 112

Sydamerika 205 252 328 311 274

Asien utom OSS-länderna 865 1 688 1 958 1 765 1 569

OSS-länderna 24 75 101 132 83

Övriga världen 9 15 21 21 16

Samtliga 22 960 24 365 33 068 27 358 26 938

Utfl yttade      

Sverige 21 319 18 536 20 389 25 707 21 488

Utrikes födda 2 597 2 632 2 854 3 618 2 925

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland 1 029 714 616 697 764

Övriga Norden 209 208 158 199 193

EU15 utom Norden 280 255 269 343 287

Tio nya EU-länderna 157 153 143 180 159

Kandidatländerna 181 170 194 184 182

Forna Jugoslavien 62 143 167 145 129

Övriga Europa 9 10 14 14 12

Afrika 89 165 229 325 202

Nordamerika 78 87 91 127 96

Sydamerika 121 144 187 269 180

Asien utom OSS-länderna 357 550 736 1 031 669

OSS-länderna 15 24 40 76 39

Övriga världen 9 12 9 27 14

Samtliga 23 916 21 169 23 243 29 325 24 413

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Grupperingen av länder framgår av bilagan 
Underlag och metod.    
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Tabell D (fortsättning): Flyttningsnetto för infl yttade och utfl yttade efter 
födelseland från/till övriga Sverige

Födelseland Genomsnitt för åren 

1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 1986–2005

Flyttningsnetto      

Sverige –1 292 1 401 7 564 –2 783 1 222

Utrikes födda 336 1 795 2 262 816 1 302

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland –305 –135 –66 –271 –194

Övriga Norden –48 –36 20 –52 –29

EU15 utom Norden –37 3 31 –68 –18

Tio nya EU-länderna 4 6 58 4 18

Kandidatländerna –11 51 71 55 41

Forna Jugoslavien 3 77 121 40 60

Övriga Europa –1 0 0 –1 –1

Afrika 121 521 537 292 368

Nordamerika 9 8 56 –7 16

Sydamerika 84 109 141 42 94

Asien utom OSS-länderna 508 1 138 1 222 733 900

OSS-länderna 9 51 61 56 44

Övriga världen 0 3 11 –6 2

Samtliga –956 3 196 9 825 –1 967 2 525

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Grupperingen av länder framgår av bilagan 
Underlag och metod.    
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Tabell E: Invandrade och utvandrade efter födelseland från/till utlandet

Födelseland Genomsnitt för åren 

1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 1986–2005

Infl yttade      
Sverige 1 566 1 825 3 039 3 330 2 440

Utrikes födda 12 162 11 789 12 014 13 905 12 467

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland 1 969 1 100 1 196 1 056 1 330

Övriga Norden 987 665 697 715 766

EU15 utom Norden 1 169 1 133 1 701 1 842 1 461

De tio nya EU-länderna 644 572 468 1 124 702

Kandidatländerna 886 626 489 607 652

Forna Jugoslavien 274 1 315 372 344 576

Övriga Europa 42 54 60 64 55

Afrika 919 1 370 1 081 1 407 1 195

Nordamerika 494 593 787 721 649

Sydamerika 1 608 700 737 874 980

Asien utom OSS-länderna 2 916 3 020 3 763 4 313 3 503

OSS-länderna 177 540 499 681 474

Övriga världen 78 100 163 158 125

Samtliga 13 728 13 614 15 053 17 235 14 908

      

Utfl yttade      

Sverige 2 682 3 996 5 365 4 892 4 234

Utrikes födda 4 367 4 746 5 363 5 831 5 077

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland 2 028 1 332 1 148 1 074 1 395

Övriga Norden 415 723 571 515 556

EU15 utom Norden 753 855 1 106 1 203 979

De tio nya EU-länderna 111 166 202 261 185

Kandidatländerna 66 88 139 141 109

Forna Jugoslavien 52 54 120 103 82

Övriga Europa 38 25 36 33 33

Afrika 99 166 285 494 261

Nordamerika 233 287 452 451 356

Sydamerika 212 388 348 303 313

Asien utom OSS-länderna 300 573 798 1 032 676

OSS-länderna 27 39 64 113 61

Övriga världen 33 50 96 111 72

Samtliga 7 049 8 743 10 729 10 724 9 311

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Grupperingen av länder framgår av bilagan 
Underlag och metod.
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Tabell E (fortsättning): Flyttningsnetto för invandrade och utvandrade efter 
födelseland från/till utlandet

Födelseland Genomsnitt för åren 

1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 1986–2005

Flyttningsnetto      

Sverige –1 115 –2 171 –2 326 –1 562 –1 794

Utrikes födda 7 794 7 042 6 651 8 074 7 390

De utrikes födda fördelade på ländergrupper    

Finland –59 –232 48 –18 –65

Övriga Norden 572 –57 126 200 210

EU15 utom Norden 415 278 595 639 482

De tio nya EU-länderna 533 406 266 863 517

Kandidatländerna 820 538 350 466 544

Forna Jugoslavien 222 1 261 252 242 494

Övriga Europa 4 29 24 31 22

Afrika 820 1 204 797 914 934

Nordamerika 260 306 336 270 293

Sydamerika 1 396 312 389 570 667

Asien utom OSS-länderna 2 616 2 447 2 965 3 281 2 827

OSS-länderna 149 502 434 568 413

Övriga världen 45 50 67 46 52

Samtliga 6 679 4 871 4 324 6 511 5 597

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Grupperingen av länder framgår av bilagan 
Underlag och metod.    
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Tabell F: Infl yttade från de olika kommungrupperna till Stockholms län 
1986–2005 – Indextal (Infl yttningen från övriga riket 1986–1990 = 100)
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1986 116 84 72 141 98 114 76 130 115 89

1987 102 77 60 125 88 103 70 111 106 83

1988 96 73 58 116 83 93 68 105 101 80

1989 94 75 55 108 85 98 63 106 107 80

1990 93 76 58 108 77 102 61 102 107 81

1991 99 78 68 114 89 97 72 107 109 91

1992 87 70 52 105 77 77 62 89 93 83

1993 94 80 61 113 86 88 59 95 99 87

1994 115 96 73 144 100 91 68 121 115 103

1995 121 104 78 155 97 105 67 127 123 95

1996 128 100 74 170 101 111 77 133 123 98

1997 141 111 88 190 110 122 72 146 133 110

1998 153 124 85 204 119 137 77 162 151 115

1999 151 123 89 200 114 129 85 157 152 116

2000 150 130 84 196 118 139 79 158 134 112

2001 133 108 78 175 100 125 68 142 123 95

2002 119 92 71 154 97 95 66 126 120 97

2003 116 88 77 151 91 102 64 126 114 81

2004 122 97 76 153 108 102 64 132 126 93

2005 133 100 79 174 102 110 70 139 133 100

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Metod: Standardisering över kön och ålder enlig den indirekta metoden.
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Tabell G: Infl yttade och utfl yttade personer efter familjetyp 1998–2005

Inrikes Utrikes 

Sammanboende Ensamstående Sammanboende Ensamstående 

År
med 
barn

utan 
barn

med 
barn

utan 
barn

med 
barn

utan 
barn

med 
barn

utan 
barn

Infl yttade till Stockholms län

1998 4 936 3 897 2 599 23 608 5 901 2 461 1 203 5 478

1999 4 412 3 876 2 427 23 461 5 719 2 531 1 402 6 289

2000 3 903 3 484 2 310 23 630 6 133 2 575 1 608 7 284

2001 3 082 3 093 1 959 21 154 6 479 2 800 1 582 7 241

2002 2 667 2 517 1 909 18 966 6 053 2 564 1 718 7 159

2003 2 589 2 258 1 882 18 802 5 958 2 698 1 607 6 589

2004 3 014 2 626  2 122 18 971 5 423 2 676 1 478 6 573

2005 3 431 3 141 2 209 20 399 5 895 2 667 1 655 7 359

Utfl yttade från Stockholms län

1998 5 545 3 141 2 347 12 955 3 910 1 285 1 159 4 522

1999 5 314 3 265 2 383 13 154 3 795 1 318 1 044 4 655

2000 5 881 3 885 2 526 14 352 3 736 1 363 936 4 436

2001 6 555 4 230 2 949 15 086 3 469 1 207 925 4 059

2002 6 708 4 215 2 978 15 920 3 268 1 322 1 023 4 471

2003 6 853 4 310 2 880 16 446 3 307 1 316 1 206 4 549

2004 6 492 4 269 2 601 16 031 3 826 1 250 1 469 5 096

2005 5 995 4 040 2 303 15 765 3 788 1 403 1 452 5 036

Netto för Stockholms län

1998 –609 756 252 10 653 1 991 1 176 44 956

1999 –902 611 44 10 307 1 924 1 213 358 1 634

2000 –1 978 –401 –216 9 278 2 397 1 212 672 2 848

2001 –3 473 –1 137 –990 6 068 3 010 1 593 657 3 182

2002 –4 041 –1 698 –1 069 3 046 2 785 1 242 695 2 688

2003 –4 264 –2 052 –998 2 356 2 651 1 382 401 2 040

2004 –3 478 –1 643 –479 2 940 1 597 1 426 9 1 477

2005 –2 564 –899 –94 4 634 2 107 1 264 203 2 323

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. Se bilagan Underlag och metod för 
 beskrivning av tillvägagångssättet vid härledningen av familjetyp.

Anmärkning: Tabellen ovan redovisar de in-/utfl yttade efter familjetyp. För ett litet antal utfl yttade 
från Sverige, ca 30 per år, har det inte varit möjligt att härleda familjetypen. 

SCB har framställt motsvarande uppgifter också för 1986–1997. Bland de inrikes fl yttarna har det 
inte gått att härleda familjetypen för drygt 5 procent av fl yttarna. De utrikes fl yttarna 1986–1997 
har SCB redovisat efter civilstånd vilket tyvärr numera inte ger så intressant information om familje-
förhållandena. 
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Tabell H: Inrikes infl yttade och utfl yttade familjer efter familjetyp 1998–2005

Sammanboende Ensamstående 
med barn

Ensamstående 
utan barn

Samtliga 
familjer

Genomsnittligt 
antal barn per 
familj bland

År
med 
barn

utan 
barn kvinnor män kvinnor män

Samman-
boende

Ensam-
stående

Infl yttade till Stockholms län

1998 1 284 1 944 838 100 11 526 12 017 27 709 1,85 1,77

1999 1 146 1 938 788 63 11 485 11 926 27 346 1,84 1,85

2000 1 033 1 741 723 75 11 499 12 070 27 141 1,78 1,89

2001 798 1 548 628 63 10 485 10 623 24 145 1,85 1,84

2002 692 1 259 591 68 9 569 9 362 21 541 1,86 1,90

2003 650 1 134 581 69 9 429 9 321 21 184 1,98 1,90

2004 765 1 308 650 80 9 621 9 296 21 720 1,96 1,91

2005 874 1 575 658 84 10 186 10 166 23 543 1,93 1,98

Genomsnitt 905 1 556 682 75 10 475 10 598 24 291 1,87 1,87

Utfl yttade från Stockholms län

1998 1 409 1 573 772 72 6 416 6 493 16 735 1,93 1,78

1999 1 345 1 630 795 69 6 585 6 509 16 933 1,95 1,76

2000 1 532 1 942 826 87 7 105 7 183 18 675 1,83 1,77

2001 1 717 2 115 933 113 7 573 7 462 19 913 1,82 1,82

2002 1 742 2 108 958 107 7 878 7 985 20 778 1,85 1,80

2003 1 806 2 157 905 121 8 188 8 177 21 354 1,80 1,81

2004 1 713 2 132 823 102 7 951 8 015 20 736 1,79 1,81

2005 1 585 2 020 735 91 7 791 7 910 20 132 1,78 1,79

Genomsnitt 1 606 1 960 843 95 7 436 7 467 19 407 1,84 1,79

Flyttningsnetto mot övriga Sverige

1998 –125 371 66 28 5 110 5 524 10 974 .. ..

1999 –199 308 –7 –6 4 900 5 417 10 413 .. ..

2000 –499 –201 –103 –12 4 394 4 887 8 466 .. ..

2001 –919 –567 –305 –50 2 912 3 161 4 232 .. ..

2002 –1 050 –849 –367 –39 1 691 1 377 763 .. ..

2003 –1 156 –1 023 –324 –52 1 241 1 144 –170 .. ..

2004 –948 –824 –173 –22 1 670 1 281 984 .. ..

2005 –711 –445 –77 –7 2 395 2 256 3 411 .. ..

Genomsnitt –701 –404 –161 –20 3 039 3 131 4 884 .. ..

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Se bilagan Underlag och metod för beskrivning av tillvägagångssättet vid härledningen 
av familjetyp. 

Underlaget från SCB för 1986–1997 har inte så god kvalitet att det utifrån ett individmaterial går att 
beräkna antalet familjer.

Med familj avses sammanboende och ensamstående med barn. Ensamstående utan barn anses enligt 
den statistiska terminologin inte utgöra någon familj. De ensamstående har trots detta tagits med för 
att också ge en uppfattning om hur antalet hushåll i länet påverkas av migrationen. För mer informa-
tion, se ”Familj, civilstånd och sammanboende Terminologi och Defi nitioner”, Meddelande i samord-
ningsfrågor för Sveriges offi ciella statistik 1999:1, SCB.
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Tabell I: Utrikes infl yttade och utfl yttade familjer efter familjetyp 1998–2005

Sammanboende Ensamstående 
med barn

Ensamstående 
utan barn

Samtliga 
familjer

Genomsnittligt 
antal barn per 
familj bland

År
med 
barn

utan 
barn kvinnor män kvinnor män

Samman-
boende

Ensam-
stående

Infl yttade från utlandet till Stockholms län

1998 1 539 1 231 373 58 2 299 3 087 8 586 1,84 1,79

1999 1 491 1 264 419 71 2 689 3 523 9 457 1,84 1,86

2000 1 603 1 287 500 82 3 053 4 143 10 668 1,83 1,76

2001 1 684 1 400 498 70 3 051 4 123 10 826 1,85 1,79

2002 1 573 1 281 511 81 3 035 4 051 10 532 1,85 1,90

2003 1 559 1 349 464 78 2 911 3 611 9 972 1,82 1,96

2004 1 446 1 338 449 76 2 879 3 609 9 797 1,75 1,82

2005 1 643 1 334 505 91 3 027 4 256 10 855 1,59 1,78

Genomsnitt 1 567 1 310 465 76 2 868 3 800 10 086 1,79 1,83

Utfl yttade till utlandet från Stockholms län

1998 1 072 643 419 68 2 001 2 493 6 696 1,65 1,38

1999 1 049 659 375 72 1 941 2 652 6 748 1,62 1,34

2000 1 025 682 350 46 1 837 2 511 6 451 1,64 1,36

2001 970 604 327 77 1 753 2 257 5 988 1,58 1,29

2002 880 661 369 55 1 903 2 523 6 391 1,71 1,41

2003 908 658 434 64 1 987 2 529 6 580 1,64 1,42

2004 1 025 625 498 98 2 208 2 838 7 292 1,73 1,46

2005 1 009 702 513 90 2 114 2 884 7 312 1,75 1,41

Genomsnitt 992 654 411 71 1 968 2 586 6 682 1,67 1,39

Netto mot utlandet

1998 467 588 –46 –10 298 594 1 891 .. ..

1999 442 605 44 –1 748 871 2 709 .. ..

2000 578 606 150 36 1 216 1 632 4 217 .. ..

2001 714 797 171 –7 1 298 1 866 4 838 .. ..

2002 693 620 142 26 1 132 1 528 4 141 .. ..

2003 651 691 30 14 924 1 082 3 392 .. ..

2004 422 713 –49 –22 671 771 2 505 .. ..

2005 634 632 –8 1 913 1 372 3 544 .. ..

Genomsnitt 575 656 54 5 900 1 215 3 404 .. ..

Källa: Beräkningar baserade på specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Se bilagan Underlag och metod för beskrivning av tillvägagångssättet vid härledningen 
av familjetyp. 

Den metod som tillämpats för att härleda familjeförhållanden bland de utrikes fl yttarna ger sämre 
kvalitet än bland de inrikes. Det medför att antalet sammanboende underskattas samtidigt som 
ensamstående överskattas. Å andra sidan är samboförhållanden ovanliga i de länder varifrån fl ertalet 
av immigranterna kommer.

Mellan 65 och 90 barn per år bland immigranterna har inte gått att sammanföra med någon vuxen. 
Bristande underlag kan vara en förklaring. En annan förklaring är de ensamkommande barnen och 
ungdomarna som söker asyl i Sverige. Dessa barn har inte tagits med i tabellen ovan.

Den information som redovisas under föregående tabell gäller också för denna tabell.
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Tabell J: Inrikes infl yttade och utfl yttade i åldrarna 18–64 år efter utbildnings-
nivå  1986–2005

År
För-
gymnasial Gymnasial

Efter  -
gymnasial Samtliga  

För-
gymnasial Gymnasial

Efter-
gymnasial Samtliga

Infl yttade till Stockholms län Utfl yttade från Stockholms län
1986 5 586 11 457 4 814 21 870  4 698 6 952 3 271 14 928

1987 4 834 9 997 4 775 19 606  4 699 7 176 3 383 15 258

1988 4 566 9 638 4 395 18 599  5 331 8 712 4 073 18 116

1989 4 706 9 456 4 197 18 359  5 428 8 895 4 307 18 630

1990 4 748 9 033 4 471 18 252  5 021 9 083 4 540 18 644

1991* 5 352 9 368 4 382 19 107 4 996 8 491 4 281 17 770

1991 3 866 9 524 5 712 19 107  4 059 8 597 5 112 17 770

1992 3 749 8 166 4 758 16 682  3 500 7 070 3 915 14 488

1993 4 031 8 421 5 518 17 978  3 563 7 107 3 748 14 421

1994 4 663 9 897 7 679 22 244  3 533 7 364 4 375 15 273

1995 3 971 10 325 9 520 23 825  3 194 7 278 4 847 15 322

1996 3 853 11 026 10 264 25 150  3 153 7 083 4 928 15 166

1997 4 154 11 576 11 764 27 503  3 314 7 777 5 330 16 426

1998 4 585 12 143 13 177 29 926  3 596 8 470 6 338 18 414

1999 4 527 11 985 13 080 29 597  3 649 8 663 6 241 18 557

2000 4 314 11 224 13 616 29 154  4 140 9 498 7 095 20 733

2001* 4 012 9 691 12 138 25 846 4 255 10 044 7 884 22 187

2001 3 451 10 073 12 322 25 846  3 808 10 354 8 025 22 187

2002 3 296 9 044 10 521 22 861  4 043 10 598 8 358 22 999

2003 3 261 8 844 10 113 22 224  3 988 10 668 9 040 23 699

2004 3 479 8 969 10 482 22 933  3 706 10 323 8 781 22 811

2005 3 635 9 256 12 094 24 986  3 595 9 739 8 738 22 075

 Netto för Stockholms län      
1986 888 4 505 1 543 6 942      

1987 135 2 821 1 392 4 348      

1988 –765 926 322 483      

1989 –722 561 –110 –271      

1990 –273 –50 –69 –392      

1991* 356 877 101 1 337

1991 –193 927 600 1 337      

1992 249 1 096 843 2 194      

1993 468 1 314 1 770 3 557      

1994 1 130 2 533 3 304 6 971      

1995 777 3 047 4 673 8 503      

1996 700 3 943 5 336 9 984      

1997 840 3 799 6 434 11 077      

1998 989 3 673 6 839 11 512      

1999 878 3 322 6 839 11 040      

2000 174 1 726 6 521 8 421      

2001* –243 –353 4 254 3 659

2001 –357 –281 4 297 3 659      

2002 –747 –1 554 2 163 –138      

2003 –727 –1 824 1 073 –1 475      

2004 –227 –1 354 1 701 122      

2005 40 –483 3 356 2 911      

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister. 

Anmärkning: För ca 10 individer per år saknas uppgifter om utbildningsnivån. Dessa individer redovi-
sas enbart i totalen.

*) Enligt utbildningsstatistikens indelning före revideringen 1990 resp. 2000.
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Tabell K: Antal år som förvärvsarbetande, arbetslös, studerande, sjukskriven/
förtidspensionerad, socialbidragstagare samt ej förvärvsarbetande och utan 
bidrag 
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Stockholms län

1986 38,14 0,35 2,95 0,74 0,65 2,17 45,00

1987 38,22 0,31 3,04 0,70 0,62 2,10 45,00

1988 38,25 0,24 3,17 0,68 0,58 2,08 45,00

1989 38,02 0,20 3,36 0,77 0,59 2,06 45,00

1990 37,84 0,23 3,17 0,81 0,67 2,28 45,00

1991 36,85 0,68 3,42 0,97 0,82 2,27 45,00

1992 35,10 1,58 3,18 1,22 1,08 2,84 45,00

1993* 33,38 2,42 3,27 1,44 1,30 3,20 45,00

1993 32,32 2,59 3,67 1,60 1,38 3,44 45,00

1994 32,33 2,67 3,52 1,88 1,42 3,17 45,00

1995 32,44 2,57 3,46 1,93 1,40 3,19 45,00

1996 32,52 2,37 3,35 2,01 1,54 3,21 45,00

1997 32,33 2,20 3,36 2,15 1,63 3,32 45,00

1998 33,00 1,74 3,31 2,20 1,49 3,27 45,00

1999 33,37 1,46 3,39 2,13 1,33 3,32 45,00

2000 34,03 0,98 3,50 1,95 1,14 3,39 45,00

2001 34,22 0,80 3,58 1,92 1,00 3,47 45,00

2002 34,07 0,91 3,44 2,04 0,98 3,55 45,00

2003* 33,56 1,14 3,50 2,16 1,01 3,63 45,00

2003 33,83 1,09 3,45 2,08 1,00 3,54 45,00

2004 33,74 1,27 3,42 2,09 1,06 3,43 45,00

Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Måttet i tabellen ovan, antal år i förvärvsarbete (arbetslöshet etc.) tolkas som det antal 
år som en person i 20 års ålder skulle förvärvsarbeta (vara arbetslös etc.) t.o.m. 64 års ålder om årets 
åldersspecifi ka frekvenser blir bestående. Måttet beräknas enligt samma metod som det summerade 
fruktsamhetstalet. Fördelen med detta mått är att jämförelse kan göras både över tid och mellan 
regioner utan några invändningar. 

*) Ändras defi nitionen på den storhet som mäts blir det naturligtvis tidsseriebrott vilket hände 1993 
och 2003. Tidsseriebrotten illustreras med en linje i tabellen ovan.
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Tabell K (fortsättning): Antal år som förvärvsarbetande, arbetslös,  
studerande, sjukskriven/förtidspensionerad, socialbidragstagare samt 
ej förvärvsarbetande och utan bidrag 
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Övriga Sverige

1986 37,12 0,89 3,26 0,73 0,45 2,56 45,00

1987 37,32 0,82 3,34 0,70 0,44 2,38 45,00

1988 37,61 0,64 3,49 0,69 0,42 2,15 45,00

1989 37,61 0,53 3,68 0,75 0,42 2,00 45,00

1990 37,38 0,62 3,61 0,84 0,52 2,03 45,00

1991 36,26 1,46 3,81 0,97 0,60 1,90 45,00

1992 34,46 2,68 3,75 1,20 0,72 2,19 45,00

1993* 32,70 3,87 3,82 1,43 0,87 2,31 45,00

1993 31,57 4,18 4,27 1,57 0,92 2,49 45,00

1994 31,76 4,02 4,04 1,81 1,12 2,24 45,00

1995 31,96 3,86 3,92 1,91 1,14 2,21 45,00

1996 31,75 3,95 3,75 2,09 1,25 2,21 45,00

1997 31,46 3,82 3,77 2,36 1,32 2,27 45,00

1998 32,17 3,03 3,69 2,63 1,25 2,23 45,00

1999 32,45 2,77 3,79 2,57 1,16 2,26 45,00

2000 33,10 2,25 3,90 2,44 1,05 2,27 45,00

2001 33,41 1,91 4,07 2,35 0,98 2,27 45,00

2002 33,62 1,81 3,95 2,35 0,97 2,30 45,00

2003 33,35 2,00 4,03 2,33 0,97 2,32 45,00

2003 33,80 1,89 3,90 2,26 0,97 2,18 45,00

2004 33,78 1,97 3,93 2,22 0,99 2,11 45,00

Källa: Beräkningar baserade på bearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Anmärkning: Måttet i tabellen ovan, antal år i förvärvsarbete (arbetslöshet etc.) tolkas som det antal 
år som en person i 20 års ålder skulle förvärvsarbeta (vara arbetslös etc.) t.o.m. 64 års ålder om årets 
åldersspecifi ka frekvenser blir bestående. Måttet beräknas enligt samma metod som det summerade 
fruktsamhetstalet. Fördelen med detta mått är att jämförelse kan göras både över tid och mellan 
regioner utan några invändningar. 

*) Ändras defi nitionen på den storhet som mäts blir det naturligtvis tidsseriebrott vilket hände 1993 
och 2003. Tidsseriebrotten illustreras med en linje i tabellen ovan.
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Tabell L: Infl yttade och utfl yttade med fördelning på födda i Stockholms län, 
övriga Sverige och utlandet 1986–2005 samt en framskrivning 2006–2025 

1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

2011–
2015

2016–
2020

2021–
2025

Infl yttade 36,7 38,0 48,1 44,6 45,5 48,0 50,6 53,3

Därav födda i

Stockholm 5,5 6,1 8,3 8,1 8,4 9,0 9,7 10,5

Övriga Sverige 16,1 15,6 22,7 18,1 18,4 19,0 19,7 20,4

Utlandet 15,1 16,2 17,1 18,3 18,8 19,9 21,1 22,4

Utfl yttade 31,0 29,9 34,0 40,0 39,4 41,1 42,2 43,9

Därav födda i

Stockholm 12,1 12,3 13,8 16,5 16,8 17,9 18,3 19,2

Övriga Sverige 11,9 10,2 12,0 14,0 12,8 12,7 12,7 12,9

Utlandet 7,0 7,4 8,2 9,4 9,9 10,5 11,2 11,9

Infl yttningsöverskott 5,7 8,1 14,1 4,5 6,1 6,9 8,4 9,4

Därav födda i

Stockholm –6,6 –6,1 –5,5 –8,4 –8,4 –8,9 –8,6 –8,7

Övriga Sverige 4,2 5,4 10,7 4,1 5,6 6,4 7,0 7,6

Utlandet 8,1 8,8 8,9 8,9 8,9 9,4 10,0 10,6

Födda i länet 23,0 25,0 21,1 24,7 26,0 26,5 27,7 29,2

Döda i länet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 16,1 16,9

Därav födda i

Stockholm 6,3 6,3 6,3 6,1 6,1 6,2 6,5 7,1

Övriga Sverige 7,8 7,6 7,5 7,4 7,2 6,8 6,4 6,2

Utlandet 1,7 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6

Födelseöverskott 7,1 9,2 5,3 8,9 10,1 10,6 11,6 12,3

Summa folkökning 12,9 17,3 19,4 13,5 16,2 17,4 19,9 21,7

Källa: Infl yttade och utfl yttade 1986-2005: Specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister.

Födda och döda 1986-2005: SCB:s statistikdatabas. Döda fördelade på födelseort har beräknats med 
hjälp av den demografi ska ekvationen (Döda = Folkmängden vid årets början + Födda + Infl yttade 
– Utfl yttade – Folkmängden vid årets slut).

Befolkningen fördelad på födda i Stockholms län, övriga riket och utlandet: Årliga uppgifter från 
tabell 1.3.2 i Tabeller över Sveriges befolkning 2004 och motsvarande tabell för tidigare år samt 
 specialbearbetningar av SCB:s befolkningsregister 1984, 1989 etc. med uppgifter om kön, ålder, 
bostadslän och födelselän/utlandet.

Metod: Se avsnittet Framskrivning av befolkningen till 2025.
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Tabell M: Befolkningen i Stockholms län fördelad på födda i länet, övriga 
Sverige och utlandet 1975–2005 samt en framskrivning 2006–2025

Boende i Stockholms län födda i 

I tusental Procentuell fördelning

År
Stock-
holms län

Övriga 
Sverige utlandet Samtliga 

Stock-
holms län

Övriga 
Sverige utlandet

1975 794 535 164 1 494 53,2 35,8 11,0

1980 820 503 205 1 528 53,7 32,9 13,4

1985 861 497 220 1 578 54,6 31,5 13,9

1990 911 479 252 1 642 55,5 29,2 15,3

1995 972 468 287 1 726 56,3 27,1 16,6

2000 1 018 484 321 1 823 55,9 26,5 17,6

2005 1 069 467 354 1 890 56,5 24,7 18,7

Framskrivning

2010 1 127 459 386 1 972 57,2 23,3 19,6

2015 1 184 457 418 2 059 57,5 22,2 20,3

2020 1 247 460 452 2 159 57,7 21,3 20,9

2025 1 313 467 487 2 268 57,9 20,6 21,5

Folkökning, genomsnitt per år i tusental

1976–1980 5 –6 8 7

1981–1985 8 –1 3 10

1986–1990 10 –4 6 13

1991–1995 12 –2 7 17

1996–2000 9 3 7 19

2001–2005 10 –3 7 13

Framskrivning

2006–2010 12 –2 6 16

2011–2015 11 0 6 17

2016–2020 13 1 7 20

2021–2025 13 1 7 22

Källor och metod: Se föregående tabell. 
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