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Sammanfattning 

Sveriges befolkning har kontinuerligt ökat i flera hundra år. I äldre tider berodde folkökning-

en på ett markant födelseöverskott, men från mitten av 1900-talet svarar invandringsöver-

skottet för en allt större del av uppgången. Tre födelsetoppar har dock noterats under 1900-

talet: en under 1940-talet, en under 1960-talet och en omkring 1990. Till dessa kommer en 

topp omkring 2010, som nu är på väg att passeras. Det är dessa toppar som ligger till grund 

för befolkningens åldersprofil. Den stora utmaningen på arbetsmarknaden idag är att med 

bibehållen regional balans matcha fyrtiotalisternas pensionsavgångar mot inträdet i arbetsli-

vet av dem som är födda omkring 1990. 

Under 1800-talet fick Norrlandslänen ett betydande uppsving i fråga om befolkningsutveckl-

ingen, men denna utveckling avbröts under 1900-talet och avlöstes av nedgångar i flera av 

länen. Istället blev det landets tre storstadsområden som expanderade kraftigt, både genom 

inflyttning – bland annat från utlandet – och beroende på höga födelsetal, dock med ett visst 

avbrott i uppgången under främst 1970-talet. Även universitetsregionerna redovisade en stark 

utveckling. De senaste årtiondena har födelseöverskottet varit klart störst i Stockholms och 

Uppsala län, beroende på en förhållandevis låg medelålder i dessa län. I skogslänen är det 

däremot numera i allmänhet fråga om både födelseunderskott och inflyttningsunderskott, i 

synnerhet i de mindre kommunerna. 

De faktorer som är mest avgörande för regionernas framtida befolknings- och arbetskraftsut-

veckling är befolkningens åldersstruktur samt nettoinflyttningen. De mest frekventa åldrarna 

på arbetsmarknaden har i denna rapport satts till dem mellan 18 och 64 år. I regioner med låg 

medelålder och ett positivt inflyttningsnetto, och alltså få förestående pensionsavgångar, 

finns förutsättningar för expansion av sysselsättningen och ekonomin. Detta kommer hela 

regionens befolkning till godo, och bidrar till att öka regionens renommé och attrahera före-

tag och arbetskraft ytterligare. På motsvarande sätt riskerar regioner med hög medelålder och 

många pensionsavgångar att drabbas av stagnation och fortsatt utflyttning. 

En nyckelfråga i sammanhanget är då hur de stora fyrtiotalistkullarnas uttåg från arbetslivet 

(som avslutas under de närmaste åren) slår mot olika delar av landet. Det visar sig att stor-

stadslänen (framför allt Stockholms län) och Uppsala län här har det bäst förspänt, medan 

förutsättningarna är sämre i flertalet skogslän samt i några län i sydöstra Götaland. Under 

2012 inträdde endast 1,8 procent av den arbetsföra befolkningen i pensionsåldern (65 år) i 

Stockholms län, jämfört med 2,6 procent i Dalarnas, Gävleborgs och Kalmar län. Andelen nya 

pensionärer per år i Stockholms län väntas sjunka till cirka 1,5 procent i mitten av 2010-talet, 

och ligga kvar på den nivån under resten av prognosperioden. Motpolen är här Gotlands län, 

där nivån väntas pendla kring 2,6 procent under i stort sett hela prognosperioden. Flera små-

orter och glesbygdskommuner i landet kan vänta mycket stora avgångar framöver, och detta 

även efter 2015. Exempelvis kommer avgångsnivån i Pajala att stiga till över 4 procent per år 

under perioden 2016-2025. Under åren fram till 2015 ligger dock Valdemarsvik i topp med 

3,9 procent nyblivna pensionärer. 

Den regionala utvecklingen påverkas också av i vilken mån arbetsmarknadens nytillskott, 

ungdomar födda kring 1990, finns att tillgå och här spelar olika regioners attraktivitet en stor 
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 roll. Om man väger samman ut- och inträden i arbetsför ålder finner man att bara ett mindre 

antal län – främst Stockholms och Skåne län – kommer att öka antalet personer i åldern 18-

64 år fram till 2025. Samtliga skogslän väntas svara för nedgångar, likaså flera län i sydöstra 

Götaland. Det bör emellertid tilläggas att andelen invånare i nämnd ålder minskar i samtliga 

län, men att gapet mellan starka och svaga län ökar undan för undan. År 2025 beräknas 

sålunda andelen invånare i åldern 18-64 år till 61 procent i Stockholms län, jämfört med bara 

52 procent i Gotlands och Dalarnas län. 

På kommunnivå blir variationen i andelarna ännu större, från 45 procent i Dorotea och 

Borgholm till 65 procent i Sundbyberg och Solna. Som kommungrupp betraktad kommer 

storstäderna och deras förorter även framöver att uppvisa den klart gynnsammaste ålders-

strukturen, med en markant uppgång av antalet invånare i yrkesaktiv ålder och en förhållan-

devis marginell nedgång av andelen. Den största antalsmässiga uppgången förutses i Bot-

kyrka, mycket till följd av en stor invandring. I många av de små kommunerna kommer där-

emot kvoten mellan antalet personer i yrkesaktiv ålder och hela befolkningen att bli allt lägre. 

Både andels- och antalsmässigt väntas nedgången av personerna i aktiv ålder bli störst i några 

kommuner i övre Norrland.  

Den viktigaste faktorn för regionernas befolknings- och arbetskraftstillväxt framöver är insla-

get av utrikes födda. Dessa har dock en lägre sysselsättningsgrad än de inrikes födda, ef-

tersom många av dem går i utbildning eller är på väg in på arbetsmarknaden. I hela landet 

utgör de nu 19 procent av befolkningen mellan 18 och 64 år, och 2025 väntas andelen uppgå 

till 24 procent. Andelen utrikes födda varierar stort mellan länen, men är just nu överallt 

stadd i uppgång. De högsta andelarna finns i storlänen samt i Västmanlands län, de lägsta i 

skogslänen samt Gotlands län. År 2025 väntas nivån bli högst i Stockholms län (32 procent) 

och lägst i Gotlands län (8 procent). Det enda län där antalet utrikes födda efterhand påtagligt 

minskar i antal är Norrbotten, men en utplaning av ökningstakten väntas så småningom även 

i flera andra skogslän. 

Även om de utrikes födda i stort sett är fåtaligast i glesbygdskommunerna och flest i storstä-

derna, finns ett par andra kommuner med ett särskilt mönster. Det gäller Botkyrka och Hapa-

randa, där nästan hälften av befolkningen i arbetsför ålder består av utrikes födda. För Hapa-

randas del är det främst fråga om Finlandsfödda, men de utrikes födda i Botkyrka är mesta-

dels invandrade som flyktingar och anhöriga till dessa. Både i Botkyrka och i Södertälje – 

landets tredje största kommun, med avseende på andelen utrikes födda – väntas en ytterli-

gare uppgång, och som första kommun i landet kommer Botkyrka redan före mitten av 2010-

talet att ha fler utrikes födda än inrikes födda i befolkningen 18-64 år. Däremot väntas den 

utrikes födda befolkningen i flera småkommuner i skogslänen minska i antal. 

En annan faktor av mer långsiktig betydelse för den regionala utvecklingen är könsfördel-

ningen. I åtskilliga glesbygdskommuner är kvinnorna i klar minoritet, vilket undan för undan 

sätter spår i födelsestatistiken. Det mest tydliga exemplet på en sned könsfördelning är Doro-

tea, där bara 44 procent av den arbetsföra befolkningen 2011 utgjordes av kvinnor. På läns-

nivå är det i Norrbotten och Blekinge som andelen kvinnor är lägst, knappt 48 procent. I flera 

av förortskommunerna och de större städerna råder å andra sidan ett visst underskott på 

män. 



4 Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv 
 

Den viktigaste åtgärden för att underlätta generationsväxlingen, och motverka dess negativa 

effekter, är att förbättra integrationen av de utrikes födda på arbetsmarknaden, samt att på-

verka dem att bosätta sig också utanför storstads- och tillväxtområdena. Det är också mycket 

viktigt att tillvarata även andra latenta resurser på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar 

med studiesvårigheter. Den tämligen dystra utveckling som beskrivs i denna rapport bygger 

på ett antal antaganden, grundade på aktuella trender, attityder och beteendemönster i sam-

hället. Men om förutsättningarna ändras, till exempel genom nya kommunala strategier eller 

andra politiska eller enskilda initiativ, kan bilden förändras avsevärt. 

När det gäller utvecklingstendensernas riktningar är dessa i stort sett desamma som i vår 

förra befolkningsprognos, som kom år 2010. Vad som skiljer sig åt är att styrkan i utveckl-

ingstendenserna nu är ännu mer påtaglig – med ännu starkare ökning av antalet utrikes 

födda och ännu större betoning på tillväxten i de folkrika regionerna. Det betyder att den 

upprevidering av nettoinvandringen som skett i denna befolkningsprognos, jämfört med före-

gående, har lett till att den aktiva befolkningen blir större. Denna förbättring kommer dock 

nästan enbart storlänen och kommuner med många utrikes födda i andra län till del. Det in-

nebär att gapet ökar mellan större tätorter och glesbygd i fråga om andel aktiv befolkning av 

hela befolkningen. 
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Inledning 

Sverige står nu, liksom många länder i vår omvärld, inför en stor omställning på arbetsmark-

naden. De stora skarorna av personer födda på 1940-talet – framför allt kring mitten och slu-

tet av det årtiondet – håller nu på att lämna arbetsmarknaden, och ersättas av ungdomar 

födda omkring eller strax efter 1990 – också det en ganska stor befolkningsgrupp. Detta stäl-

ler stora krav på det svenska samhället, och därmed även på Arbetsförmedlingen. För att be-

lysa dessa problem har vi tidigare utgivit rapporten Generationsväxlingen och regionernas 

befolkning. Den kom i mars 2010, och fokuserade på regionala och lokala konsekvenser av 

generationsväxlingen. Rapporten är i föreliggande utgåva uppdaterad med nu aktuella folk-

mängdstal och specialbeställda befolkningsprognosdata från SCB. Liksom den förra rappor-

ten består den nuvarande därmed i princip av två delar: en med lång historik och en med ut-

blickar fram mot år 2025. 

Rapporten från 2010 följdes i november samma år upp med en omfattande studie över gene-

rationsväxlingens konsekvenser för arbetsmarknaden. Den rapporten fick namnet Generat-

ionsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett regionalt perspektiv. I anslutning härtill 

presenterades på Arbetsförmedlingens hemsida Generationsväxlingen – arbetskraftens för-

ändring per län, med ytterligare fördjupade analyser samt ett stort antal excelfiler. 

Rapporternas slutsatser kan måhända förefalla ganska dystra för vissa regioner. Men syftet 

med våra rapporter är just att peka på den riskbild som träder fram, med ett land där olika 

regioner utvecklas i olika riktningar. Detta ska dock ses som ett faktaunderlag för politiska 

maktcentra, myndigheter, organisationer med flera, i arbetet med att förhindra att riskbilden 

realiseras. Först som sist grundar sig ju befolknings- och arbetsmarknadsutvecklingen till stor 

del på invanda attityder och beteendemönster, exempelvis när det gäller valet av bostadsort 

och benägenheten att anställa utrikes född arbetskraft. Vad som behövs för att få de dystra 

profetiorna att komma på skam – och alltså göra föreliggande prognos irrelevant – är någon 

form av koncensus över regionsgränserna och mellan de politiska partierna kring den fram-

tida arbetskraftsförsörjningen. 

Några konkreta motåtgärder för att vända trenden har inte utarbetats i rapporten, utan denna 

syftar till att sprida kunskapen om den förestående utvecklingen, i syfte att skapa en process 

runt om i landet för att undvika den beskrivna utvecklingen. Enligt vår mening är dock föl-

jande insatser fundamentala för samtliga regioner: 

- Integrationen av de utrikes födda måste förstärkas 

- Strukturarbetslösheten måste begränsas – för den skull måste exempelvis utbildningssy-
stemet fungera bättre 

- Den förtida utslagningen från arbetsmarknaden måste motarbetas 

- Arbetskraftsinvandring bör öka inom bristyrkena 

- Den faktiska åldern för utträde ur arbetslivet kan behöva höjas ytterligare 

- Ungdomar behöver förmås att träda in tidigare i arbetslivet 

- Kvinnornas arbetskraftsdeltagande kan ökas något – vilket främst gäller de utrikes födda 



6 Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv 
 

Befolkningsutvecklingen i äldre tider 
Kontinuerlig folkökning 

Sverige har fört statistik över befolkningsutvecklingen ända sedan mitten av 1700-talet. Då 

uppgick landets befolkning till 1,8 miljoner invånare, ett tal som fram till idag har mer än 

femdubblats. Uppgången har varit kontinuerlig, med endast några kortvariga avbrott under 

1700- och 1800-talet. Ökningen var dock periodvis svag under 1980- och 1990-talet, med en 

årlig befolkningstillväxt på endast några tusen personer. Folkökningen beror dels på stora 

födelseöverskott – som emellertid minskat påtagligt de senaste decennierna, och under några 

år kring millennieskiftet förbyttes i födelseunderskott – dels på den under efterkrigstiden 

starkt ökande invandringen. Denna avlöste en period med ett stort utvandringsöverskott un-

der årtiondena närmast före första världskriget, och en period med relativt låga migrationstal 

därefter. Antalet födslar uppgick under 1800-talets senare del samt i början av 1900-talet till 

mellan 120 000 och 140 000 per år. Samma höga nivå nåddes under 1940-talet, dock i förhål-

lande till en betydligt större befolkning. Relativt höga födelsetal noterades också under 1960-

talet samt under åren kring 1990, och en ny – men mer begränsad – födelsetopp har dessu-

tom noterats under de senaste åren, omkring 2010. Invandringen har sedan 2006 uppgått till 

cirka 100 000 per år, vilket är den högsta nivån någonsin. Nettoinvandringen under åren 

2006-2012 utgjorde sammanlagt 370 000 personer. 

 

Störst ökning i södra Sverige 

Det föreligger betydande regionala skillnader i landet när det gäller folkmängdens öknings-

takt. Påfallande är att uppgången under en stor del av 1800-talet, relativt sett, var särskilt 

stark i norra Sverige. Under 1900-talet ändrades dock detta förhållande efter hand, och under 

århundradets senare hälft gick utvecklingen tidvis nedåt i skogslänen1, samtidigt som stor-

stadslänens och de närliggande pendlingslänen2 svarat för en betydande befolkningstillväxt. 

                                                            

1 Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
2 De tre storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – samt Uppsala och Hallands län benämns i kommande diagram 

tillväxtlän. 
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Särskilt snabbt har Uppsala län ökat – varvid befolkningen fördubblats de senaste 50 åren – 

samt Hallands och Stockholms län. Mot detta kan ställas Västernorrlands län, som känne-

tecknas av en i stort sett kontinuerlig nedgång, och där befolkningen nu är 15 procent lägre än 

år 1960. Det enda av skogslänen som har ökat sin befolkning jämfört med 1960 är Västerbot-

ten, och det enda län utöver skogslänen som minskat i folkmängd är Kalmar. 

 

 

Stockholm har varit storstad länge 

Stockholm har varit Sveriges i särklass största stad genom flera århundraden, och under 1850-

talet passerade befolkningen nivån 100 000 invånare. Göteborg har varit landets näst största 

stad åtminstone sedan 1700-talet, och passerade 100 000 invånare omkring år 1890. På 

tredje och fjärde plats låg länge Karlskrona och Norrköping, och även Gävle var under en tid 

större än Malmö. Det var först under 1860-talet som Malmö placerade sig som rikets tredje 

stad. Under 1910-talet överskreds invånarantalet 100 000. I nuläget finns ytterligare 11 kom-

muner med över 100 000 invånare, vilket dock i nästan samtliga fall beror på sammanslag-

ningar med omgivande kommuner i samband med den stora kommunreformen 1971. 
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Utvecklingen under de senaste decennierna 
Tre stora födelsetoppar under 1900-talet 

Dagens befolkningsfördelning mellan olika åldersgrupper bestäms i första hand av tre stora 

födelsetoppar under 1900-talet: en på 1940-talet, en på 1960-talet och en under åren kring 

1990. Dessutom har en tydlig uppgång noterats under 2000-talets första årtionde, varvid 

toppen torde ha passerats omkring 2010. Mellan dessa toppar fanns uttalade svackor under 

1950-talet, åren kring 1980 samt åren kring millennieskiftet. Barnafödandet var också mycket 

lågt under 1930-talet. Den största av topparna var den under 1940-talet, då det föddes mer än 

120 000 personer per år under perioden 1943-1949, därav 135 000 under vartdera året 1944 

och 1945. Drygt 120 000 per år föddes även under perioderna 1964-1967 samt 1990-19923. År 

2010 redovisades antalet nyfödda till 116 000 och år 2012 till 113 000. De lägsta födelsenivå-

erna nåddes under åren 1933-1935, med cirka 85 000 nyfödda per år, samt 1997-2001, med 

cirka 90 000 per år. Även i början av 1980-talet sjönk nivåerna till strax över 90 000, medan 

däremot svackan på 1950-talet var något mindre påfallande. 

 

Stora födelseöverskott i Stockholm och Uppsala – underskott i skogslänen 
Det är endast två län – Stockholm och Uppsala – som uppvisat klart större födelseöverskott4 

än riksgenomsnittet sedan millennieskiftet. Under åren 2000-2012 uppgick födelseöverskot-

ten i dessa län till i genomsnitt 5,5 respektive 3,5 promille av befolkningen, jämfört med 1,3 

promille i riket som helhet. I Stockholms län hade nivån ökat till hela 6,3 promille 2012. Även 

under 1900-talets senare decennier kännetecknades utvecklingen i dessa län av större födel-

seöverskott än riksgenomsnittet, men med den skillnaden att nivåerna då låg högre i Uppsala 

än i Stockholms län. Ett annat län som genom åren länge uppvisat större överskott än riket är 

Halland, men där har nivån sjunkit något de senaste åren. Under årtiondena före millennie-

skiftet förekom dessutom stora överskott även i några andra län, framför allt Västerbotten och 

Norrbotten, men de har nu sjunkit till nivåer under riksgenomsnittet. I synnerhet gäller detta 

                                                            

3 Genom invandring och en viss mortalitet har ”40-talistpuckeln” förskjutits något med åren. Dess tyngdpunkt i nuvarande befolk-

ning ligger på årskullarna mellan 1944 och 1950, med cirka 120 000 födda per år. Dessutom överträffas den numera av några 

senare årskullar: drygt 135 000 per år födda under 1964-1967 samt 130 000-135 000 per år födda under 1990-1992. 

4 Dvs. födelsetal minus dödstal. 
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Norrbottens län. Övriga skogslän har under de senaste 50 åren stadigt legat klart under detta 

genomsnitt, främst på grund av låga födelsetal. Låga nivåer förekommer även i några län i 

södra Sverige, framför allt Kalmar. Lägst i landet låg under perioden 2000-2012 just Kalmar 

län samt Gävleborgs och Västernorrlands län, med ett genomsnittligt underskott på 2,9 re-

spektive 2,7 promille. Födelseöverskottet/underskottet i ett län är framför allt avhängigt av 

befolkningens åldersfördelning, men det beror också på medellivslängden och på antalet barn 

per kvinna i fertil ålder. Befolkningens medelålder är lägst i Stockholms och Uppsala län – 39 

respektive 40 år – och högst, 43-44 år, i flera av skogslänen samt i Kalmar, Gotland och Blek-

inge. Medellivslängden varierar från drygt 80 år i Västernorrlands, Gävleborgs och Norrbot-

tens län till drygt 82 år i Hallands, Kronobergs och Uppsala län. 

 

Störst invandring till Kronoberg just nu – men flest utrikes födda i  
Stockholm 
Länens befolkningsutveckling styrs också av flyttningarna över länsgränserna och var i landet 

de utrikes födda väljer att bo. De senaste åren har invandringsöverskottet varit störst i Kro-

nobergs län. Det uppgick där under perioden 2000-2012 till 6,9 promille av befolkningen, i 

årsmedeltal. Även några andra län i södra Sverige – Stockholm, Skåne och Blekinge – över-

steg riksgenomsnittet, som noterades till 4,5 promille. För det lägsta överskottet, 1,0 promille, 

svarade Gotlands län, och andra län med låga överskott var Halland och Jämtland. 
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När det gäller det inrikes flyttningsnettot var däremot Hallands län den största vinnaren un-

der de senaste 13 åren, med 4,2 promille per år av befolkningen. Även Skåne, Uppsala och 

Stockholm låg bra till, liksom Södermanland (som dock under tidigare år ofta haft ett negativt 

flyttnetto). Förlorarna fanns främst i skogslänen samt i Kronoberg och Blekinge. Norrbottens 

län tappade i genomsnitt per år 5,4 promille av befolkningen till sydligare belägna län. Flytt-

ningarna mellan länen styrs bland annat av utvecklingen på arbetsmarknaden och ungdo-

marnas val av studieort, men också av sociala aspekter, inte minst för de utrikes födda. Dessa 

utgör nu 22 procent av Stockholms läns och drygt 18 procent av Skåne läns befolkning, men 

bara 5 procent av Gotlands och 7-10 procent av skogslänens befolkning. Riksgenomsnittet 

uppgår till drygt 15 procent. 

 

Förorterna växer snabbast 
Av ovanstående framgår att storstadslänen i modern tid haft en stark befolkningstillväxt se-

dan flera decennier. När det gäller de tre storstäderna själva har dock uppgången under 

denna tid varit ganska måttlig, och lägre än i riket som helhet. Från slutet av 1960-talet till 

början av 1980-talet skedde till och med en kontinuerlig nedgång av storstädernas samman-

lagda invånarantal. Särskilt tydligt märktes detta i Stockholm vars befolkning minskade un-
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der hela 1960- och 1970-talet, med sammanlagt nästan 160 000 invånare. Det skulle dröja 

ända till 2008 innan huvudstadens befolkning översteg 1960 års nivå. De senaste åren har 

Stockholms befolkningstillväxt emellertid varit mycket snabb – från 771 000 invånare år 

2005 till 881 000 år 2012, vilket motsvarar en uppgång med 14 procent. Under hela perioden 

mellan 1950 och 2012 uppgick Stockholms folkökning till 18 procent, jämfört med 42 procent 

i Göteborg och 55 procent i Malmö, medan riket som helhet ökade med knappt 36 procent. 

 

I ett längre perspektiv är det främst storstädernas förortskommuner5 som har svarat för en 

mycket snabb folkökning. Särskilt anmärkningsvärd är den stora uppgången under 1950-talet 

och det tidiga 1960-talet, med nära nog en fördubbling under en femtonårsperiod. Till detta 

bidrog en omfattande kontorisering av själva stadskärnorna, vilket också ledde till en svår 

bostadsbrist. Under de senaste decennierna har folkökningen i förorterna emellertid avtagit, 

och en av kommunerna, Göteborgsförorten Lilla Edet, har den till och med börjat minska. 

Storstadsförorternas befolkningstillväxt ligger numera något under storstädernas, och uppgår 

till cirka 1,5 procent per år. Sammantaget har förortskommunerna vuxit med 252 procent 

sedan 1950, och räknas Stockholms förorter för sig har dessas befolkning tredubblats, till i 

nuläget drygt 1 miljon invånare. Särskilt dramatisk är uppgången i Tyresö, från 3 000 till 

44 000 invånare. Andra exempel på kommuner vilkas befolkning mångdubblats är Botkyrka, 

Järfälla och Haninge. Räknar man bara de åren efter millennieskiftet återfinns de relativt sett 

största ökningarna i Värmdö och Solna. Det kan noteras att två av förortskommunerna ligger 

utanför själva storstadslänen: Håbo i Uppsala län och Kungsbacka i Västra Götalands län. 

Framför allt den förstnämnda kommunen uppvisar en mycket stark långsiktig befolkningstill-

växt, som dock bromsats upp påtagligt under de senaste årtiondena. 

                                                            

5 Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) klassificering av landets kommuner i olika kommungrupper. Under den period 

då statistik över kommunernas befolkning finns tillgänglig (alltså från 1950 och framåt) har två stora kommunreformer genomförts 

– 1952 och 1971 – och utöver detta har på senare år enstaka kommuner slagits samman eller delats. Antalet kommuner uppgår just 

nu till 290, jämfört med cirka 2 500 före år 1952. Alla uppgifter om kommuner och kommungrupper i det följande är baserade på 

den nu aktuella kommunindelningen. För definition av kommungrupperna, se bilaga. 
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Många andra större städer expanderar 

Även utanför storstadsområdena finns det många kommuner som uppvisar en stark befolk-

ningsutveckling. Till dem hör den grupp som här benämns större städer. Dessa är viktiga reg-

ionala centra och drar ofta till sig utflyttare från mindre orter och glesbygd i omgivningarna. 

Några av dessa kommuner har sedan 1950 ökat sitt befolkningsunderlag med mer än 100 

procent: Umeå, Södertälje, Lund och Uppsala. Tre av dem är universitetsstäder, något som i 

allmänhet ger gynnsamma förutsättningar för etableringar av företag och därmed för befolk-

ningstillväxt. Två av de större städerna har minskat sin befolkning – Örnsköldsvik och Skell-

efteå – medan Karlskrona nu har samma invånarantal som 1950. Sammantaget har de större 

städerna sedan 1900-talets mitt ökat i befolkning med 53 procent. 

 
Även kommuner inom ordinärt pendlingsavstånd från de större städerna drar befolknings-

mässig nytta av de senares expansion. Här spelar de lokala kommunikationerna en viktig roll 

när det gäller regionförstoringen. Hit hör bland annat de relativt nyetablerade kommunerna 

Nykvarn och Knivsta, som sedan 1950 mer än tredubblat sitt invånarantal. Ökningstakten i de 

kommunerna har dock dämpats något på senare år. Två av de större städernas förorter har 
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minskat sedan 1950, nämligen de små kommunerna Lekeberg och Grästorp. Allt som allt har 

emellertid gruppen förortskommuner till större städer ökat sin befolkning med 46 procent. 

Många pendlingar till mindre och medelstora orter 
Ett exempel på expansiva pendlingskommuner utan tydlig anknytning till storstäder eller 

andra större städer är Sigtuna, där närheten till Arlanda inneburit stora utvecklingsmöjlig-

heter. Denna kommun har sedan 1950 vuxit med mer än 400 procent, trots att tillväxttakten 

avtagit något sedan 1970-talet och framåt. Även Stenungsund har expanderat mycket kraftigt. 

Det finns emellertid också många exempel på pendlingskommuner med minskande befolk-

ning. För den mest negativa utvecklingen svarar Bjurholm – för övrigt landets minsta kom-

mun – vars folkmängd halverats på drygt 60 år. Som helhet har dock pendlingskommunerna, 

i relativa tal, ökat sin befolkning med drygt 19 procent. 

Turism- och besöksnäringskommuner minskar 
De kommuner som har ett stort inslag av turism- och besöksnäring är oftast glest befolkade, 

men under högsäsongerna kan aktiviteten vara mycket hög. Då blir personalbehoven stora, 

och det kan bli aktuellt med rekrytering av arbetskraft från andra kommuner. Flertalet av 

turism- och besöksnäringskommunerna uppvisar dock vikande befolkningsunderlag – sam-

mantaget har deras befolkning minskat med 8 procent sedan 1950. Enstaka kommuner har 

gått mot strömmen, såsom Norrtälje och Båstad (Norrtälje har ökat med drygt 50 procent). 

På senare år har även Åre vuxit snabbt, och folkökningen sedan millennieskiftet uppgår här 

till 7 procent. Sämre har det gått för Dorotea och Vilhelmina, som på drygt 60 år tappat mer 

än hälften av sin befolkning. 

Försämring för de varuproducerande kommunerna 

Gruppen av varuproducerande kommuner omfattar bruksorter och andra industriintensiva 

kommuner. En tredjedel av dessa finns i något av Smålandslänen. Bland annat kan nämnas 

Värnamo, Gnosjö och Gislaved, som i ett längre perspektiv uppvisat en god utveckling både 

på arbetsmarknaden och i befolkningshänseende. Allra mest sedan 1950 har dock befolkning-

en ökat i Oxelösund, med en fördubbling på drygt 60 år. Om tidsperspektivet förkortas blir 

dock bilden mörkare, och de senaste decennierna har flertalet kommuner minskat i befolk-

ning. Det kan särskilt noteras att det tidigare så uppmärksammade Gnosjö förlorat 9 procent 

av sitt befolkningsunderlag på 12 år. På längre sikt är befolkningsminskningen emellertid 

störst i Ljusnarsberg och Norsjö, som sedan 1950 tappat närmare hälften av befolkningen. 

Orsaken till nedgångarna är strukturrationaliseringar inom industrin, som slagit hårt mot 

många mindre orter som varit uppbyggda kring något visst industriföretag. 

Glesbygdskommunerna försvagas alltmer 

Den kommungrupp som har de största problemen på arbetsmarknaden är tveklöst glesbygds-

kommunerna. Dessa är med ett undantag (Dals Ed) belägna i skogslänen, och avståndet till 

länets centralorter är ofta långt. De flesta av dessa kommuner har omkring eller under 10 000 

invånare. Samtliga glesbygdskommuner har minskat i befolkning de senaste decennierna. I 

åtskilliga fall är det fråga om en halvering på drygt 60 år, med den största nedgången i Över-

kalix och Åsele. I genomsnitt för alla kommunerna uppgår minskningen till drygt 44 procent. 

Ser man istället till de senaste tio åren finns det emellertid en glesbygdskommun som ökat 

något i folkmängd, nämligen Årjäng. I glesbygdskommunerna, liksom i andra tillbakagående 
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kommuner, är det framför allt yngre personer i arbetsför (och reproduktiv) ålder som flyttar 

ut. Detta innebär påfrestningar på kommunernas ekonomi och ökar risken för en fortsatt 

nedgång av deras befolkning. 

Blandad utveckling för övriga kommuner 

Enligt SKL:s nomenklatur finns ytterligare två kommungrupper: kommuner i tätbefolkad 

region samt kommuner i glesbefolkad region. I dessa grupper finns både uppgångar och ned-

gångar av befolkningstalen, men generellt sett går det bättre för de kommuner som har en 

någorlunda närbelägen tätort. Dessa kommuners befolkning har i genomsnitt vuxit med 6 

procent sedan 1950. Till dem som vuxit snabbast – med i runda tal 50 procent – hör Borlänge 

och Enköping, och på senare år har bland annat Landskrona utmärkt sig. Däremot har Hälle-

fors, Karlsborg och Mellerud noterat en 30-procentig minskning sedan mitten av 1900-talet. 

De kommuner som saknar tätorter i sin omgivning har det svårare. Dessa har i medeltal tapp-

pat 10 procent av sin befolkning sedan 1950. Den kommun som minskat mest sedan 1950 – 

och därmed halverat sitt befolkningstal – är Kramfors, och även Arvidsjaur redovisar en bety-

dande nedgång. För den största ökningen under denna tidsperiod – drygt 40 procent – svarar 

Piteå. 
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Tätorter och småorter 

Vid sidan av SKL:s kommunindelning har SCB också gjort en indelning av rikets orter i tätor-

ter6 och småorter7. Denna indelning beskriver på ett mer nyanserat sätt än kommunindel-

ningen rikets befolkningsstruktur. Bland annat ingår Stockholms stad och stora delar av 

kranskommunerna i en och samma tätort, benämnd Stockholm. Enligt SCB:s definition fanns 

1956 tätorter i landet år 2010 (som är senaste redovisningstillfälle), vilket var 17 fler än år 

2000 och 142 fler än år 1960. I den största tätorten, Stockholm, bodde det 1 374 000 personer år 

2010. Övriga tätorter med mer än 100 000 invånare var Göteborg (550 000), Malmö 

(280 000), Uppsala (140 000), Västerås (111 000), Örebro (107 000) och Linköping 

(104 000). 

För Stockholms stad utgör befolkningsandelen i tätorten 99,98 procent, och även i några av 

huvudstadens kranskommuner är nivån mycket hög – i Solna och Sundbyberg exakt 100 pro-

cent. Motsvarande andel i större städer utanför storstadsområdena ligger i allmänhet på mel-

lan 75 och 95 procent. Länsfördelat varierar andelen personer i tätort från 58,4 procent i Got-

lands län till 95,7 procent i Stockholms län. 

År 2005 fanns 2920 småorter i landet, vilket var 43 fler än 2000 och 483 fler än 1990 (då 

redovisningen startade). I de flesta kommuner finns numera både en eller (oftast) flera tätor-

ter, ett antal småorter och ren glesbygd. År 2010 bodde i riket som helhet 85,1 procent av be-

folkningen i tätorter, 3,0 procent i småorter och 11,9 procent i glesbygd. En marginell för-

skjutning från småorter och glesbygd till tätorter har därmed ägt rum mellan 2005 och 2010. 

I ett längre tidsperspektiv blir tätorternas tillväxt tydligare – sedan år 1960 har deras andel av 

totalbefolkningen stigit med 12,4 procentenheter. 

                                                            

6 Tätorter ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare, och minst 50 

procent av husen ska ha permanentboende. 
7 Småorter ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och ha 50 - 199 invånare. 
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Befolkningens nuvarande struktur och utveckling 

Flera faktorer styr utvecklingen 

Denna rapport fokuserar på den kommande befolkningsutvecklingen i olika regioner, i syn-

nerhet med hänsyn till åldersfördelningen. Detta är av största vikt när det gäller att bedöma 

den framtida arbetskraftstillgången och försörjningsbördan i länen och kommunerna. Dessa 

faktorer påverkar i sin tur den ekonomiska utvecklingen, och återverkar därmed också på den 

framtida befolkningsutvecklingen. 

Befolknings- och arbetskraftsutvecklingen i de olika regionerna styrs av flera faktorer: nativi-

tet och mortalitet, immigration och emigration samt inrikes flyttningar över läns- och 

kommungränser. En nyckelfråga i detta sammanhang är självfallet arbetsgivarnas behov av 

arbetskraft på olika håll i landet. Denna fråga har tidigare avhandlats i rapporten Generat-

ionsväxlingen på arbetsmarknaden – i  riket och i ett regionalt perspektiv. Men det är också 

av vikt att studera befolkningens sammansättning i regionerna, och det är detta som belyses i 

denna rapport. 

En hög medelålder i en region varslar om förhöjda dödstal, medan en stor befolkning i repro-

duktiv ålder kan förväntas främja barnafödandet. Vidare kan en stor befolkningsdiskrepans 

mellan män och kvinnor i en region vara ett förebud om utflyttning av det överrepresenterade 

könet, och på längre sikt naturligtvis försvaga återväxten i regionen genom dämpad repro-

duktion. När det gäller utrikes födda personer är det ett känt faktum att de gärna flyttar till 

kommuner där deras släktingar, vänner och andra landsmän är bosatta. Ungdomar flyttar 

ofta till universitets- och högskoleorter, eller i varje fall till andra större städer med ett välut-

vecklat utbud av varor, kultur och nöjen. Pensionärer däremot återvänder gärna till sin forna 

hembygd, men å andra sidan flyttar många av dem till orter där de har närhet till sina anhö-

riga. På grundval av antaganden kring invandring, flyttningsmönster, nativitet och mortalitet 

har SCB utarbetat långsiktiga prognoser över den framtida befolkningsutvecklingen. Dessa 

ligger till grund för resultaten i föreliggande rapport. 

Stora variationer mellan regionerna 

Denna rapport belyser de kommande befolkningsförändringarna, och den tar därmed inte 

sikte på arbetsmarknadsaspekterna av befolkningsutvecklingen i olika län och kommuner. 

Det kan konstateras, att arbetskraftsdeltagandet skiljer sig inte bara mellan olika åldersgrup-

per, utan också mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan män och kvinnor. Ande-

len av befolkningen mellan 16 och 64 år som ingick i arbetskraften uppgick 2012 till 75,4 pro-

cent bland utrikes födda, jämfört med 82,8 procent bland inrikes födda. Männens arbets-

kraftstal utgjorde 83,9 procent och kvinnornas 79,0 procent. Ännu mer påtaglig är skillnaden 

mellan olika åldrar. Arbetskraftstalet låg inom åldersgruppen 26-59 år i allmänhet mellan 85 

och 95 procent, men för de yngsta på arbetsmarknaden på 65-75 procent. Från och med 60 

års ålder faller arbetskraftsdeltagandet snabbt. I denna rapport specialstuderas befolkningen 

mellan 18 och 64 år, där den överväldigande majoriteten av arbetskraften finns. 
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Det föreligger betydande skillnader i förutsättningar – exempelvis ålder och etnisk härkomst 

– mellan olika delar av landet, och därmed måste man räkna med en stor spridning av ut-

vecklingstrenderna. Grovt sett kan sägas att de regioner som haft en stark befolknings- och 

arbetskraftstillväxt de senaste åren – och hit hör framför allt de tre storstadsregionerna – 

kommer att fortsätta att växa snabbt, med tyngdpunkt på de yngre åldersgrupperna, medan 

den negativa utvecklingen väntas fortsätta i glesbygden och i de mindre orterna. 

Låg medelålder i tillväxtkommunerna … 

En tillväxtkommun kännetecknas av en förhållandevis låg medelålder, med få pensionsav-

gångar och många utträden på arbetsmarknaden. Den goda reproduktionen betyder att åter-

växten i befolkningen och arbetskraften är tryggad för framtiden. I och med det höga arbets-

kraftstalet finns det goda möjligheter att tillgodose de lokala behoven av handel, transporter 

och annan service. Det finns dessutom gott om utbildningar (som temporärt också ökar folk-

mängden). Den goda tillgången på välutbildad arbetskraft verkar stimulerande på etablering 

och inflyttning av kunskapsbaserade företag, och en stigande befolkning ökar förutsättning-

arna för entreprenörer att expandera och locka andra att starta företag. Den yrkesaktiva be-

folkningens försörjningsbörda är låg, och den lokala ekonomin befinner sig oftast i balans, 

med brett skatteunderlag, låga skatter och god kommunal service som följd. Medaljens bak-

sida är en tidvis besvärande brist på arbetskraft, bostäder och infrastruktur, men bostads- och 

infrastrukturinvesteringar skapar å andra sidan nya jobb inom kommunen. Totalt sett över-

väger i allmänhet de positiva faktorerna, vilket gör kommunen attraktiv för inflyttning från 

andra delar av landet, och även från utlandet. En uppåtriktad befolknings- och arbetskrafts-

spiral är etablerad. 

… men hög i de tillbakagående 

En tillbakagående kommun däremot har oftast hög medelålder, med många pensionärer som 

kräver vård och omsorg och många äldre yrkesarbetande som är på väg att trappa ned sin 

verksamhet. Försörjningsbördan för en sjunkande andel yrkesverksamma är betungande, och 

kommunalskatten är ofta hög. Efterfrågeglapp och resursbrist på arbetsmarknaden orsakar 

luckor i både den privata och den kommunala servicen, något som minskar invånarnas möj-

lighet och benägenhet att bo kvar i kommunen. Dessa kommuner ligger dessutom ofta geo-
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grafiskt långt från landets tillväxtcentra, vilket dämpar företagens lönsamhet, och de ligger i 

många fall i områden med mindre gynnsamt klimat, vilket medför extra kostnader för bland 

annat uppvärmning. Nedläggningar av företag får stort genomslag på den lokala arbetsmark-

naden, vilket medför stigande arbetslöshet. Många av de yngre flyttar från kommunen, som 

därvid riskerar att dräneras på yngre arbetskraft. Utflyttningen och företagsnedläggelserna 

resulterar dessutom i tomma bostäder och lokaler. 
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Stora pensionsavgångar – men många nyinträdande 

Fyrtiotalisterna går i pension 

Under flera år har ett successivt uttåg av 40-talisterna skett på svensk arbetsmarknad, och 

detta kommer att vara i stort sett avslutat i mitten av 2010-talet. Samtidigt går nu den stora 

gruppen av ungdomar födda omkring 1990 in på arbetsmarknaden. I viss mån tar dessa flö-

den ut varandra, men till detta kommer en betydande invandring. Denna väntas bli av större 

omfattning än vad som förutsågs i föregående rapport. Därmed kommer antalet personer i 

åldern 18-64 år att fortsätta öka under hela prognosperioden fram till 2025. Ökningstakten 

dämpas dock något, främst under åren omkring 2020, men stegras åter något redan ett par år 

därefter. Detta är en följd av de stigande födelsetalen efter millennieskiftet. Huvudorsaken till 

att befolkningstalet hålls uppe framöver är emellertid att det under hela prognosperioden 

väntas ett betydande invandringsöverskott i landet. Detta är ett centralt antagande i den sen-

aste befolkningsprognosen från SCB. Mellan 20118 och 2025 förutses en ökning av antalet 

personer i yrkesaktiv ålder med 3,4 procent, alltså ungefär dubbelt så mycket som vad som 

förutsågs i de befolkningsprognoser som låg till grund för Arbetsförmedlingens tidigare rap-

porter. 

Om man relaterar andelen personer i åldern 18-64 år till hela befolkningen framstår utveckl-

ingen som mer negativ. Det pågår redan nu en kontinuerlig minskning av denna befolknings-

andel, och den väntas fortsätta under hela prognosperioden. Nedgångstakten dämpas dock 

något under 2020-talet. Till nedgången i de relativa talen bidrar framför allt de – i förhål-

lande till de arbetsinträdande ungdomskullarnas storlek – stora pensionsavgångarna, men 

också den förväntade fortsatta ökningen av befolkningens medellivslängd. Som riksgenom-

snitt väntas andelen personer i åldern 18-64 år minska från 60,9 procent 2011 till 57,1 procent 

2025. Andelen 65-åringar av befolkningen i arbetsför ålder – vilket får ses som ett mått på 

andelen pensionsavgångar ur arbetskraften9 – har nu emellertid kulminerat. Nivån sjunker 

från 2,2 procent år 2011 till 1,9 procent under 2015, varefter den ligger i stort sett stilla fram 

till 2025. 

Få avgångar i Stockholm – många på Gotland 

Befolkningens medelålder var 2012 lägst i Stockholms och Uppsala län, med knappt 40 år. 

Även Skåne och Västra Götalands län låg strax under riksgenomsnittet, som uppgick till 41 år. 

Samtliga övriga län låg över rikssnittet, och högst, 43-44 år, låg skogslänen (utom Västerbot-

ten) samt några län i sydöstra Götaland: Kalmar, Gotland och Blekinge. 

Medelålderns länsfördelning visar sig bland annat när det gäller volymerna av de förestående 

pensionsavgångarna. Andelen 65-åringar i den arbetsföra befolkningen var 2012 lägst i 

Stockholms län, där 1,8 procent av befolkningen i arbetsför ålder uppnått ordinär pensionsål-

der, och högst i några skogslän samt Kalmar och Gotlands län med 2,7 procent. Andelarna har 

                                                            

8 Den befolkningsprognos som ligger till grund för denna publikation producerades under år 2012, och har därför 2011 som basår 

och 2012-2025 som prognosår.  
9 I själva verket är den genomsnittliga pensionsåldern lägre, i nuläget cirka 63 år, men den väntas under prognosperioden stiga 

undan för undan. För enkelhets skull sätts den i föreliggande rapport genomgående till 65 år, vilket innebär ett avsteg från tidigare 

praxis i våra befolkningsrapporter. 
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mellan 2011 och 2012 minskat i flertalet län – särskilt tydligt i Gotlands och Västernorrlands 

län – och ökat enbart i Södermanlands och Jönköpings län. En viss ytterligare nedgång kan 

även påräknas de närmast följande åren, i nästan alla län. Från årtiondets mitt sker därefter 

en utplaning, och i några län så småningom en svag uppgång. Gynnsammast är situationen i 

Stockholms län, där andelen nyblivna pensionärer under hela perioden fram till 2025 väntas 

ligga klart lägre än i övriga län, även om en marginell ökning kan ske i början av 2020-talet, 

kring nivån 1,5 procent. Även i de andra storlänen samt i Uppsala län förutses relativt låga 

nivåer. Till den goda utvecklingen i dessa län bidrar framför allt en stor ökning av den yngre 

befolkningen i arbetsför ålder. Den sämsta utvecklingen väntas i Gotlands län, där andelen 

pensionsavgångar fortsätter att ligga på en hög nivå ända fram till 2020, varefter den sakta 

sjunker till 2,5 procent – mest i landet. Andra län med hög andel pensionsavgångar 2025 är 

Norrbotten, Dalarna och Kalmar. 

 

Stora pensionsavgångar i många mindre kommuner 

Det finns stora variationer mellan landets kommuner i fråga om medelåldern, och därmed 

antalet pensionsavgångar. Flertalet kommuner i Stockholms län har en medelålder under 40 

år – dock har Knivsta den allra lägsta medelåldern, knappt 37 år. Motpolerna är här Överkalix 

och Pajala, med 49 år. I stort sett gäller att kommunerna i storstadsområdena har låg medel-

ålder och kommer att ha förhållandevis få avgångar framöver, men att stora avgångar sker i 

många mindre kommuner – inte bara i skogslänen, utan i många fall även längre söderut. 

Under perioden 2012-2015 väntas sålunda andelen pensionsavgångar i relation till befolk-

ningen 18-64 år bli störst i Valdemarsvik (3,9 procent), följt av Rättvik, Borgholm, Sim-

rishamn och Pajala. Lägst blir andelen i Malmö, Stockholm och Sundbyberg (alla 1,4 procent), 

följt av ytterligare några kommuner med nära anknytning till storstäderna. Även i universi-

tetsstäderna är andelarna av naturliga skäl låga. Av de 50 kommuner som de närmaste åren 

får lägre andel avgångar än riksgenomsnittet ligger bara fyra i skogslänen: Umeå, Åre, Karl-

stad och Luleå. Å andra sidan återfinns alla kommuner i Stockholms län, utom Norrtälje, på 

den nedre halvan av tabellen över pensioneringsfrekvenser de kommande åren. 
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Pensionsavgångar 2012-2015 

 

Källa: SCB 

I åtskilliga mindre kommuner, framför allt i skogslänen, fortsätter antalet pensionsavgångar 

att stiga även efter mitten av 2010-talet. Under femårsperioderna 2016-2020 och 2021-2025 

är de största pensionsavgångarna att vänta i Pajala, och under båda perioderna uppgår ande-

len till så mycket som 4,2-4,3 procent. Mycket höga nivåer väntas även i Övertorneå, Borg-

holm och Överkalix, efter hand också i Dorotea. Även här är storstäderna och deras krans-

kommuner mest gynnade, i många fall med andelar på 1,3-1,5 procent under dessa perioder. 

Stor spännvidd även mellan kommungrupperna 

Den stora skillnaden i medelålder och pensionsavgångar mellan olika delar av landet visar sig 

också om man grupperar kommunerna enligt SKL:s nomenklatur. Medelåldern är lägst i stor-

städerna och deras förortskommuner, cirka 39 år, och högst i glesbygdskommunerna, 46 år. 

Den klart lägsta andelen pensionsavgångar mellan 2012 och 2015, 1,5 procent av befolkningen 

i arbetsför ålder, finner man i gruppen storstadskommuner. För förortskommunerna och de 

större städerna ligger andelen på närmare 2 procent. Störst andel, 2,9 procent, beräknas för 

glesbygdskommunerna samt turism- och besöksnäringskommunerna, och därnäst följer 

gruppen kommuner i glesbefolkad region. Fram till perioden 2016-2020 väntas en nedgång i 

andelen pensionsavgångar för samtliga kommungrupper, minst för glesbygdskommunerna 

och storstäderna och mest för olika typer av förorts- och pendlingskommuner. Andelarna 

fortsätter därefter att minska något för förortskommunerna till större städer och för pend-

lingskommunerna, men börjar åter stiga något för de övriga kommungrupperna. 

Intervall och antal 

kommuner 

  1‐2% (47) 

  2‐2,5 % (84) 

  2,5‐3,0% (112) 

  >3,0% (47) 
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Ungdomskullarna börjar vika 

Om fyrtiotalisternas uttåg från arbetsmarknaden är den ena komponenten i de kommande 

årens generationsväxling, så är den andra komponenten inträdet i arbetslivet för de ung-

domskullar som är födda omkring 1990. Eftersom etableringsåldern på arbetsmarknaden inte 

är lika enhetlig som pensionsåldern – den växlar bland annat mellan olika yrkeskategorier, 

och därmed mellan olika delar av landet – så är det vanskligt att göra en samlad bedömning 

av hur mycket ungdomarnas inträde betyder för olika regioner. I glest befolkade regioner, 

utan möjlighet till högre studier, sker etableringen på arbetsmarknaden ofta efter avslutad 

gymnasieutbildning medan inträdesåldern i regioner med många universitets- och högsko-

lestuderande är högre. I de sistnämnda regionerna är dessutom inslaget av ungdomar i be-

folkningen större än annorstädes. Ungdomarna kan ju i många fall vara inflyttade från andra 

orter för utbildningens skull, och de kan efter utbildningens slut söka arbete på annat håll i 

landet. 

För att spegla tillgången på nyexaminerad arbetskraft har vi här valt att studera utvecklingen 

av antalet personer i åldern 18-24 år de kommande åren. Antalet ungdomar i denna ålder har 

tidigare ökat i samtliga län, men börjar nu vika nedåt i Gotlands län och i samtliga skogslän 

utom Västerbotten. Under 2013 väntas en nedgång i alla län utom storstadslänen och en del 

universitetslän. Från och med 2014 blir sedan tendensen klart nedåtriktad i samtliga län, in-

nan nästa uppgång sker på 2020-talet, till följd av uppgången i födelsetal strax efter millenni-

eskiftet. Allt som allt ökar antalet 18-24-åringar med 3,7 procent i Stockholms län mellan 

2011 och 2015, medan alla andra län får färre ungdomar. Störst, med 27,5 procent, blir ned-

gången i Gotlands län, följt av de flesta skogslänen samt Kalmar län. På riksbasis minskar 

antalet ungdomar med 10,5 procent, och det är – bland de 20 län där minskningar väntas – 

bara för Skåne län som en mindre nedgång än så förutses. 
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När det gäller andelen unga av den arbetsföra befolkningen blir dock bilden annorlunda. Här 

kommer Stockholms län att ligga lägst under hela prognosperioden, från 19,5 procent 2011 till 

17,1 procent 2025. En viktig förklaring till detta är en hög andel invandrad eller inrikes inflyt-

tad befolkning, som i allmänhet passerat ungdomsåren. De högsta nivåerna uppvisar några 

universitetslän, främst Västerbotten – från 25,6 procent 2011 till 21,5 procent 2025 – samt 

Uppsala – från 25,7 procent 2011 till 21,3 procent 2025. På riksnivå minskar andelen 18-24-

åringar av befolkningen 18-64 år från 21,7 till 18,3 procent. 

  

Index 2011=100

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025

75

80

85

90

95

100

105

Riket
Övriga län
Skogslänen

Övriga tillväxtlän
Stockholms län

Källa: SCB

Personer i åldern 18-24 år 
2011-2025

                                           



24 Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv 
 

Allt skevare åldersfördelning i landet 

Befolkningen i arbetsför ålder minskar i många län 

Den uppgång i den arbetsföra befolkningen som sker under de närmaste åren, och även under 

2020-talet, kommer bara ett mindre antal län till godo. Den allra starkaste utvecklingen vän-

tas i Stockholms och Skåne län, alltså län som redan i nuläget har en stark ställning i detta 

hänseende. I skogslänen samt i sydöstra Götalands län (främst Gotland, Kalmar och Blekinge) 

väntas däremot en fortsatt oavbruten minskning av befolkningen i arbetsför ålder. 

 

Om man istället betraktar andelen av befolkningen som befinner sig i arbetsför ålder blir bil-

den överlag mer negativ. Det visar sig då att samtliga län kommer att drabbas av minskning-

ar. Detta gäller dock i mindre grad Stockholms län än övriga län, och gapet i arbetsmarknads-

utveckling mellan Stockholms län och de andra länen kommer därmed att öka ytterligare. 

Även Uppsala län och Västra Götalands län ligger initialt bra till, men tappar allt mer mark 

gentemot Stockholms län. Gotlands och Kalmar län samt skogslänen får den svagaste utveckl-

ingen framöver. I utgångsläget (2011) varierade den arbetsföra befolkningens andel från 58,4 

procent i Västernorrlands och 58,5 procent i Kalmar län till 62,6 procent i Uppsala län och 

63,2 procent i Stockholms län. Spridningen mellan länen väntas öka undan för undan, och år 

2025 beräknas andelarna variera från 52,4 procent i Gotlands län – där utvecklingen av be-

folkningens sammansättning i det långa loppet väntas bli mest negativ – och 52,5 procent i 

Dalarnas län till 60,7 procent i Stockholms län. 
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Den arbetsföra befolkningen varierar stort mellan kommunerna 

I många mindre kommuner råder betydande obalanser i åldersfördelningen, med ett stort 

antal förestående pensionsavgångar och ett begränsat antal ungdomar som är på väg in på 

arbetsmarknaden. Därmed sjunker andelen personer i arbetsför ålder (18-64 år) de kom-

mande åren, och arbetskraftsdeltagandet urholkas alltmer. Tydliga exempel på detta är Borg-

holm och Dorotea, vars andel i arbetsför befolkning väntas minska mellan 2011 och 2025 från 

53,7 till 45,4 procent – lägst i landet – respektive från 54,0 till 45,5 procent10. Störst minsk-

ning under perioden, med 9,0 procentenheter, väntas i Övertorneå. Nivåerna på andelen i 

arbetsför befolkning har ett omvänt samband med kommunernas försörjningsbörda, som kan 

beskrivas som kvoten mellan antalet personer i hela befolkningen och antalet personer i ar-

bete. I kommuner med stor försörjningsbörda blir trycket på ekonomin hårt, och för att dessa 

kommuner ska undgå att höja skatterna eller att göra besparingar i den offentliga servicen 

ökar kraven på att omfördela resurserna mellan rika och fattiga kommuner. 

                                                            

10 Det är dock viktigt att notera att en förutsättning för att denna utveckling inträffar är att nuvarande tendens kvarstår. Scenariot 

kan brytas om trenden förändras. Ett exempel på trendbrott finner man i Pajala – tidigare en kommun med mycket dystra fram-

tidsutsikter – som genom uppsvinget inom gruvnäringen nu väntas få en klart bättre utveckling framöver än vad som förutsågs i 

den förra rapporten om generationsväxlingen. 
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Situationen är bättre i landets tillväxtkommuner – framför allt kommuner belägna i stor-

stadsområdena, men också universitetsstäderna. Även här minskar dock andelen invånare i 

yrkesaktiv ålder. Den högsta nivån 2025 förutses för Sundbyberg, där den väntas ligga på 65,4 

procent. Därnäst följer Solna med 65,3 procent, Stockholm med 63,8 procent, Göteborg med 

62,9 procent och Malmö med 62,4 procent. Sistnämnda kommun får därmed den minst nega-

tiva utvecklingen bland storstäderna, med 2,6 procentenheters nedgång mellan 2011 och 

2025. Den bästa utvecklingen i landet väntas i Danderyd, där andelen 18-64-åringar bara 

väntas minska med 0,7 procentenheter under denna tidsperiod. 

 

Antalet arbetsföra personer ökar i vissa kommuner 

Att andelen personer i arbetsför ålder minskar i landets samtliga kommuner beror på en kraf-

tig ökning av antalet pensionärer, som överstiger utvecklingen av antalet personer i arbetsin-

tensiva åldrar. Sistnämnda utveckling varierar i sin tur starkt mellan olika kommuner. Mellan 

2011 och 2025 ökar befolkningen 18-64 år i 86 kommuner, medan den minskar i resterande 

204. I första hand är det kommuner i storstadsområdena – främst i Stockholmsregionen – 

som växer. De största ökningarna, 18-21 procent, återfinns i Botkyrka, Södertälje, Nacka och 
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Solna. Bland storstäderna är det framför allt Stockholm och Malmö som växer snabbt. För 

den största ökningen i de 20 tillväxtkommunerna utanför storstadslänen svarar Knivsta, som 

kommer på plats 27 totalt – med en 11-procentig uppgång – men i övrigt är det ett antal 

större städer som dominerar denna bild. De enda skogslänskommuner där en liten tillväxt 

väntas är Umeå och Gävle. 

Av de kommuner som väntas uppvisa en vikande trend förutses minst 10 procents nedgång i 

107 kommuner. Särskilt stora minskningar – mer än 20 procent – är att vänta i 12 kommu-

ner. De flesta är belägna i skogslänen – endast Gullspång och Laxå tillhör andra län – och alla 

utom Gällivare och Hagfors är mycket små, med befolkning (18-64 år) kring eller under 3 000 

invånare. Övertorneå riskerar att minska mest, 28 procent, och därefter följer ytterligare två 

Norrbottenskommuner och tre Västerbottenskommuner. 

Befolkningstillväxt 2011-2025, totalt 

 

Källa: SCB 

Storstäderna har den gynnsammaste befolkningsstrukturen 

När man bryter ned kommunstrukturen i kommungrupper ser man mycket tydligt hur gynn-

sam befolkningssituationen för storstadsgruppen är. I denna grupp var 66,2 procent av 2011 

års befolkning mellan 18 och 64 år. Nivån har de senaste åren börjat sjunka något, och väntas 

2025 ligga på 63,3 procent, vilket dock är mer än någon annan kommungrupp hade redan i 

utgångsläget 2011. Gruppen större städer ligger näst bäst till, med 61,7 procent 2011, men år 

2025 väntas förortskommunerna – med 60,2 procent i utgångsläget – ha tagit in de större 

städernas försprång. För båda dessa kommungrupper beräknas nivån då till knappt 58 pro-

cent, vilket är något mer än i riket som helhet. Sämst ligger glesbygdskommunerna till, och de 

Intervall och antal 

kommuner 

  >‐20% (12) 

  ‐20%/‐10% (95) 
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väntas under perioden minska från 56 till 50 procent. De övriga kommungruppernas nivåer 

uppgick 2011 till 58-59 procent och väntas ligga på mellan 51 och 54 procent år 2025. 

 

Även antalsmässigt skiljer sig befolkningsutvecklingen åt mellan kommungrupperna. Antalet 

personer i åldern 18-64 år ökar mest i storstäderna – 13,4 procent fram till 2025. Ökningar 

förutses även för storstädernas förortskommuner – 12 procent – och, i någon mån, även för 

de större städerna och deras förortskommuner. Övriga kommungrupper kommer att minska 

sin befolkning i arbetsför ålder, glesbygdskommunerna mest med 17 procent och kommuner i 

glesbefolkad region näst mest med nästan 14 procent. 

 

I samtliga kommungrupper blir utvecklingen svagare än under de senaste femton åren. Ex-

empelvis ökade befolkningen i yrkesaktiva åldrar något i pendlingskommunerna och kom-

munerna i tätbefolkad region mellan 1997 och 2011, men för prognosperioden förutses en 

minskning. För riket som helhet ökade befolkningen i åldersgruppen 18-64 år med 8,1 pro-

cent, medan ökningen mellan 2011 och 2025 beräknas stanna vid 3,4 procent. 
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Till sist bör påpekas, att föreliggande befolkningsprognos visar på en något snabbare befolk-

ningstillväxt än den prognos som levererades våren 2010, väsentligen på grund av en ändrad 

bedömning av nettoinvandringens storlek. Då beräknades antalet personer i åldern 18-64 år 

öka med 1,9 procent mellan 2008 och 2025. I årets prognos – när drygt en procentenhet av 

ökningen redan är intecknad – förutses ökningen av resten av perioden, alltså mellan 2011 

och 2025, till 3,4 procent. Eftersom prognosen justerats upp även för övriga åldersgrupper, 

kvarstår dock den negativa utvecklingen för andelen personer fram till och med 2025. Det 

regionala perspektivet har också förskjutits något sedan tiden för förgående rapport, och den 

förväntade tillväxtens fokus ligger i den nu aktuella prognosen i ännu högre grad på de redan 

nu folktäta regionerna. Det kan dock konstateras, att de flesta slutsatserna från den förra ge-

nerationsväxlingsrapporten fortfarande är relevanta. 
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Befolkningen över 80 år ökar långsiktigt 

Samtidigt som personerna i arbetsför ålder minskar, växer andelen äldre i befolkningen. 

Nedanstående bild visar dels utvecklingen i riket som helhet under de senaste decennierna, 

dels den prognostiserade utvecklingen fram till 2025. I relativa tal är ökningstakten betydligt 

högre för personer över 80 år än för dem mellan 65 och 79 år, och därför är det främst den 

förstnämnda gruppen som kommer att beskrivas i det följande avsnittet. 

 

Det stora antalet pensionsavgångar just nu innebär en markant ökning av antalet personer 

över 65 år. Andelen pensionärer i landet – här representerat av andelen personer i befolkning 

som uppnått minst 65 års ålder – ökade mellan 2004 och 2011 från 17,2 till 19,1 procent. Den 

hade dessförinnan legat stilla ända sedan slutet av 1980-talet. Andelen kommer de närmaste 

åren att öka ytterligare, för att under 2025 uppgå till 21,4 procent. Mest påtagligt drabbas 

Gotland – där nivån beräknas nå 29 procent – och därnäst följer alla skogslänen. Storstadslä-

nen klarar sig betydligt bättre – särskilt Stockholm som stannar på 17 procent. Den skisserade 

utvecklingen, mot växande försörjningsbörda för de yrkesverksamma, ökad belastning på de 

offentliga budgetarna och växande regionala klyftor, har skildrats utförligt i föregående av-

snitt. 
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En annan, och betydligt mer långsiktig trend i samhället, är den stadiga ökningen av medel-

livslängden – beroende på sådana faktorer som medicinska framsteg, ökat hälsomedvetande, 

förbättrade arbetsmiljöer och så vidare. I slutet av 1960-talet uppgick den uppskattade åter-

stående medellivslängden för nyfödda till drygt 74 år, medan den idag uppgår till drygt 81 år. 

Därmed ökar antalet personer över 80 år kontinuerligt – frånsett en viss utplaning de senaste 

åren, beroende på låga födelsetal under mellankrigstiden. År 2011 uppgick gruppens andel i 

befolkningen till 5,3 procent, jämfört med 2,3 procent år 1968. Under resten av 2010-talet 

väntas nivån ligga ganska stilla, för att sedan snabbt öka till 6,5 procent år 2025. Även när det 

gäller andelen personer över 80 år är uppgången starkast i några län i sydöstra Götaland samt 

i skogslänen, medan den minst markanta uppgången återfinns i storstadslänen. De estime-

rade andelarna år 2025 varierar från 5 procent i Stockholms län till 9 procent i Gotlands och 

Kalmar län. Generellt kan sägas att de äldsta i befolkningen är mycket resurskrävande på 

grund av sina stora vårdbehov, samtidigt som arbetskraftsdeltagandet är praktiskt taget lika 

med noll. Därför innebär 2020-talets kraftiga uppgång av antalet personer över 80 år en stor 

utmaning för svensk ekonomi och arbetsmarknad. 
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Den högsta andelen i befolkningen av personer som uppnått minst 80 års ålder – 12,4 procent 

– väntas år 2025 i Borgholm, nästan tre gånger så mycket som 2011. Även Vadstena beräknas 

tredubbla sin volym, till 12,1 procent. I övrigt dominerar kommuner i Övre Norrland när det 

gäller hög andel över 80 år: Överkalix, Åsele, Dorotea och Pajala. I många av glesbygdskom-

munerna i norr pågår en omfattande utflyttning av arbetskraft till större kommuner, medan 

de äldsta invånarna föredrar att stanna kvar i sin hembygd, i varje fall så länge som deras 

hälsotillstånd och vårdbehov inte påkallar en flyttning till regionala centra. 

 

Motpolen i fråga om de äldstas befolkningsandel står att finna i ett antal kommuner i nära 

anslutning till storstäderna. I alla de tre storstäderna förväntas 2025 låga andelar av personer 

över 80 år, drygt 4 procent. De allra lägsta nivåerna återfinns emellertid i Sundbyberg, Hud-

dinge, Knivsta och Botkyrka, vilkas andelar väntas variera mellan 3,7 och 4,0 procent. Det kan 

också noteras att fyra kommuner i landet förutses minska sin andel av 80-åringar i befolk-

ningen något under de kommande åren. Dessa är Malmö, Sundbyberg, Stockholm och Solna. 

En marginell uppgång förutses däremot för Göteborgs del. 
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Nedanstående karta visar i vilka kommuner andelen över 80 år i befolkningen kommer att 

öka mest respektive minst mellan 2011 och 2025. I 23 av landets kommuner väntas en ökning 

med minst 3,0 procentenheter, och i 25 kommuner väntas antingen en ökning med mindre än 

1,0 procentenheter, eller en svag minskning. 

Andel över 80 år i kommunerna, procentuell förändring 2011-2025 

 

Källa: SCB 

En fördelning på kommungrupper visar hur andelen personer över 80 års ålder är minst i 

storstäderna och, framför allt, i deras förorter. Utvecklingen under de kommande åren skiljer 

sig emellertid åt. För storstädernas del väntas en tydlig minskning framöver – både antals- 

och andelsmässigt – varefter nivåerna åter stiger på 2020-talet. År 2025 beräknas andelen till 

4,4 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än 2011. Däremot sker en kontinuerlig ökning 

av andelen över 80 år i förortskommunerna under hela 2010-talet, liksom för övrigt i de flesta 

andra kommungrupper. Därvid väntas storstadsförorternas andel av de äldsta passera stor-

städernas i mitten av 2010-talet, och 2025 uppgå till 5,6 procent – alltså en snabb ökning från 

2011 års nivå på 3,8 procent. Under hela perioden återfinns de högsta andelarna inom gles-

bygdskommunerna samt turism- och besöksnäringskommunerna. Dessa kommungruppers 

andelar av 80-åringar och äldre prognostiseras för 2025 till 9,4 respektive 9,2 procent, men 

ökningen är snabbare för turism- och besöksnäringskommunerna än för glesbygdskommu-

nerna. 
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Allt större utrikes född befolkning 

Ojämn fördelning i landet av utrikes födda 

De utrikes födda blir en allt viktigare resurs på svensk arbetsmarknad. Stora grupper av utri-

kes födda kännetecknas emellertid av ett förhållandevis lågt arbetskraftsdeltagande. Till dessa 

hör nyligen invandrade personer, vilka ofta är flyktingar eller anhöriga till tidigare invand-

rade. Särskilt lågt arbetskraftsdeltagande har utomeuropeiskt födda personer, i synnerhet 

kvinnor11. De utrikes födda är mycket ojämnt spridda över landet, och denna grupps lägre 

arbetskraftsdeltagande får således olika genomslag i olika regioner. Det kan därför vara befo-

gat att närmare analysera den nuvarande och framtida regionala fördelningen av de utrikes 

födda. 

I utgångsläget (år 2011) utgjorde andelen utrikes födda 18,8 procent av befolkningen i åldern 

18-64 år, och denna andel väntas till 2025 stiga till 23,8 procent. Endast tre län ligger högre 

än riksgenomsnittet: Stockholms län (27,0 procent), Skåne län (22,9 procent) och Västman-

lands län (19,1 procent). Dessa läns nivåer väntas 2025 ha stigit till 31,7, 28,6 respektive 24,3 

procent, och alltså fortfarande ligga över riksgenomsnittet. Till de län som ligger något högre 

än riksgenomsnittet sällar sig om några år även Kronobergs och Södermanlands län. Det 

tredje storlänet, Västra Götaland, ligger däremot marginellt under rikets nivå under hela pro-

gnosperioden. 

Den lägsta andelen utrikes födda i den arbetsföra befolkningen återfinns i Gotlands län, end-

ast 5,7 procent. Nivån väntas vara lägst i riket även 2025, då den beräknas till 8,3 procent. 

Därnäst följer samtliga skogslän, vilkas andelar uppgick till 8-11 procent under 2011 och be-

räknas till 11-16 procent under 2025. 

Markanta ökningar i Skåne – men minskning i Norrbotten 

Andelen utrikes födda i befolkningen ökar de närmaste åren i samtliga län, och detsamma 

gäller för antalet utrikes födda. Mot slutet av prognosperioden sker dock en utplaning av an-

delen i allt fler av länen, och när det gäller antalet väntas efterhand något sjunkande volymer i 

bland annat flera av skogslänen. Särskilt tydligt väntas detta ske i Norrbotten, där antalet 

minskar påtagligt under periodens senare del, och där även andelen i befolkningen så smått 

börjar minska från och med början av 2020-talet. Därmed kommer antalet utrikes födda i 

länet att minska mellan 2011 och 2025, med 5,8 procent. I övriga län sker en kontinuerlig 

ökning under i stort sett hela perioden. Den är särskilt stor i Södermanlands län (37,5 pro-

cent), samt vidare i Östergötlands, Stockholms, Gävleborgs, Skåne och Kronobergs län. Samt-

liga dessa län ökar snabbare än riket som helhet, där uppgången blir 31,2 procent. Västra Gö-

talands län ligger något lägre, med 26 procent. Minst blir uppgången i Värmlans län, med 17,5 

procent, och därnäst följer Västernorrland och Blekinge. För samtliga län gäller att upp-

gången blir snabbast i början av perioden.12 

                                                            

11 4:e kvartalet 2012 hade enligt AKU utomeuropeiskt födda kvinnor (16-64 år) ett arbetskraftsdeltagande på endast 62,7 procent, 

jämfört med 80,3 procent bland utomeuropeiskt födda män och 80,9 respektive 84,1 procent för inrikes födda kvinnor och män. 
12 Detta bygger på antaganden i den senaste av befolkningsprognoserna från SCB. Det är emellertid värt att påpeka att antagandena 

i dessa prognoser har ändrats flera gånger genom åren, i allmänhet i riktning mot en större invandring. Därför är det inte osanno-

likt med en ännu större ökning fram till 2025 av den utrikes födda befolkningen än vad som förutses i denna rapport. 
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Botkyrka och Haparanda har flest utrikes födda 

Den ojämna regionala fördelningen av de utrikes födda framträder ännu tydligare om man 

bryter ned statistiken på kommunnivå. Den mest invandrartäta kommunen 2011 var Bot-

kyrka, och därnäst följde Haparanda. Dessa kommuners andel utrikes födda i befolkningen 

18-64 år uppgick då till 48,9 respektive 42,6 procent. Nivån i Botkyrka – som nu är på väg att 

passera 50 procent – väntas till 2025 ha stigit till 56,1, medan den beräknas ha sjunkit till 

39,3 procent i Haparanda. Förklaringen till detta är de helt olika invandrarstrukturerna i de 

båda kommunerna. I Botkyrka består en stor del av de utrikes födda av flyktingar som fått 

asyl i Sverige – och anhöriga till dem – medan invandringen i Haparanda huvudsakligen ut-

görs av Finlandsfödda. Södertälje – nu med 39,8 procents utrikes födda i arbetsför ålder – 

väntas redan om några år ha passerat Haparanda i fråga om invandrartäthet. Bland mindre 

kommuner med hög andel personer födda i andra nordiska länder kan också nämnas Eda, 

Övertorneå och Strömstad, som alla har drygt 25 procent utrikes födda i befolkningen. 

I övrigt domineras statistiken av ett antal kommuner i Stockholms och Skåne län – där 

Malmö är den i särklass folkrikaste. Denna stads andel utrikes födda i åldern 18-64 år väntas 

mellan 2011 och 2025 öka från 37,8 till 43,7 procent. Även de andra storstäderna är tämligen 

invandrartäta, och andelarna ökar dessutom något: Göteborg från 27,8 till 32,0 procent och 

Stockholm från 27,4 till 31,3 procent. Den andelsmässigt största uppgången väntas dock i 

Burlöv – med 10,1 procentenheter – till 46,1 procent. I två av landets minsta kommuner – 

Bjurholm och Åsele – väntas kraftiga ökningar av andelen utrikes födda under prognospe-

rioden, i Bjurholm i det närmaste en fördubbling. Bland de mindre kommunerna bör också 

nämnas Gnosjö, där andelen utrikes födda väntas stiga markant, från den redan ganska höga 

nivån 27,0 procent år 2011. Denna sysselsättningsintensiva kommun är också ett bra exempel 

på att invandrad arbetskraft i stor omfattning kan etableras på arbetsmarknaden. 

 

Få utrikes födda i Ovanåker och Lekeberg 

De lägsta andelarna utrikes födda står att finna i ett antal glesbygdskommuner, främst be-

lägna i skogslänen. År 2011 var andelen lägst i Lekeberg och Ovanåker, med 4,4 respektive 4,6 

procent. Även 2025 väntas dessa kommuner ligga lägst, efter bara små ökningar. De in-

vandrarglesa kommunerna är i allmänhet ganska små, även om enstaka undantag finns. Ex-
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empelvis har Sundsvall och Luleå andelar utrikes födda på med knappt 11 procent samt 

Kungsbacka och Skellefteå andelar på drygt 7 procent. Tre kommuner väntas minska sin an-

del utrikes födda mellan 2011 och 2025: Haparanda med 3,3 procentenheter till 39,3 procent, 

Kiruna med 1,6 procentenheter till 8,1 procent samt Surahammar med 0,7 procentenheter till 

18,5 procent.13 

 

De större kommunerna ökar snabbast 

Om man istället ser till den relativa förändringen av antalet utrikes födda 18-64-åringar mel-

lan 2011 och 2025, är uppgången störst i landets minsta kommun, Bjurholm, med 69,0 pro-

cent. Även i en annan småkommun i norr, Vännäs, väntas antalet öka snabbt. I allmänhet är 

det dock i de större kommunerna som de utrikes födda ökar snabbast, något som stämmer 

med det faktum att utrikes födda gärna söker sig till sina landsmän när det gäller boende och 

arbetsliv. Bland de något större kommuner i Syd- och Mellansverige som har att vänta en 

kraftig tillväxt av den utrikes födda befolkningen märks bland annat Kristianstad, Sandviken, 

Växjö, Eskilstuna, Järfälla, Linköping och Södertälje, med ökningstakter på närmare 50 pro-

cent. I storstäderna är ökningstakten något lägre: 33,0 procent i Malmö, 34,0 procent i 

Stockholm och 25,2 procent i Göteborg. Bland de 27 kommuner som väntas minska sin utri-

kes födda befolkning i arbetsför ålder finns mest småkommuner i skogslänen och Bergslags-

länen. Den största nedgången, 29,7 procent, förutses för Kiruna, och därnäst följer Övertor-

neå, Haparanda och Pajala. 

 

 

 

 

                                                            

13 Det är värt att påpeka att den kraftiga utveckling som väntas för gruvnäringen inte slagit igenom i den senaste befolkningspro-

gnosen. Detta kan betyda att utvecklingen i Kiruna blir med positiv – även när det gäller de utrikes födda – än vad befolkningspro-

gnosen ger vid handen. 
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Befolkningstillväxt 2011-2025, utrikes födda 

 
 
Källa: SCB 

 
  

Intervall och antal
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  20‐30% (76) 
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Befolkningstillväxt 2011-2025, inrikes födda 

 

Källa: SCB 

Nedanstående bild understryker ytterligare att det är de utrikes födda som ökar i antal fram 

till 2025. Liksom fallet var under perioden 1997-2011, väntas över 90 procent av landets 

kommuner öka sin utlandsfödda befolkning mellan 2011 och 2025. Däremot blir det allt färre 

kommuner som ökar sin inrikes  födda befolkning. Det är främst i kommuner i anslutning till 

de tre storstäderna som man kan räkna med en tillväxt av den inrikes födda befolkningen 

under de kommande åren. 
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Intervall och antal 
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  >10% (8) 
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Flest utrikes födda i storstad – fåtaligast i turistorter 

Fördelat på kommungrupp finns den största andelen utrikes födda i storstäderna (29,4 pro-

cent 2011) och i deras förorter (22,0 procent). I turism- och besöksnäringskommunerna där-

emot utgjorde deras andel endast 8,6 procent och i bland annat glesbygdskommunerna cirka 

10 procent. Andelarna väntas framöver utvecklas tämligen likformigt i de olika kommun-

grupperna – dock med en något mer positiv tendens för gruppen större städer och en något 

mindre positiv tendens för kommunerna i glesbefolkad region och för turism- och besöksnä-

ringskommunerna – för att 2025 uppgå till exempelvis 33,7 procent i storstäderna och 10,9 

procent i turism- och besöksnäringskommunerna. 

 

Landets inrikes födda befolkning i åldern 18-64 år börjar nu plana ut, och den kommer fram 

till 2025 att öka endast i storstäderna och deras förorter. Antalet utrikes födda stiger däremot 

fortfarande snabbt i alla kommungrupper. Inom de närmaste åren dämpas dock ökningstak-

ten. Den övergår för turism- och besöksnäringskommunerna och de varuproducerande kom-

munerna omkring år 2020 alltmer i en utplaning, och för glesbygdskommunerna och kom-

munerna i glesbefolkad region i en minskning. Totalt sett för perioden 2011-2025 blir det 

dock fråga om ökningar inom samtliga kommungrupper, varierande från 5,9 procent i kom-

munerna i glesbefolkad region till 36,4 procent i förortskommunerna till storstäderna. Ök-

ningarna blir därmed överlag mindre än under den senaste femtonårsperioden. 
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Fler män än kvinnor i yrkesaktiv ålder 

Manlig befolkningsövervikt i alla län 

En faktor som också har en viss betydelse för sysselsättningen är befolkningsfördelningen 

mellan kvinnor och män. Tillgången på kvinnor i fertil ålder är givetvis av största betydelse 

för födelsenettot, och därmed på lång sikt för återväxten av arbetskraft. Men i det korta per-

spektivet har det större betydelse att kvinnornas arbetskraftsdeltagande och sysselsättning 

ligger 4-5 procentenheter lägre än männens. Männens befolkning i arbetsför ålder är något 

större än kvinnornas, och det är huvudsakligen i åldrarna över 60 år som det finns fler kvin-

nor än män. Som riksgenomsnitt uppgick kvinnornas befolkningsandel år 2011 till 49,2 pro-

cent, och denna andel väntas 2025 gå ned marginellt, till 49,1 procent. Samtliga län uppvisar i 

nuläget en visst kvinnounderskott, även om det i nuläget är mycket litet i Uppsala, Stock-

holms, Skåne och Hallands län. I flera av dessa län väntas dock andelen kvinnor minska tyd-

ligt fram till 2025, och det blir då Gotlands län som övertar rollen som län med lägst kvin-

nounderskott. Detta län, samt Jämtland, Dalarna, Västernorrland och Gävleborg, är de enda 

län där andelen kvinnor beräknas öka mellan 2011 och 2025. Lägst andel kvinnor i landet 

hade 2011 Norrbottens och Blekinge län, med 47,8 respektive 47,7 procent, och detta förhål-

lande väntas bestå även framöver. 

Markant kvinnounderskott i glesbygdskommunerna i norr 

När det gäller kommunerna hade 27 av dessa kvinnoöverskott i åldern 18-64 år under 2011. 

De flesta av dem ligger inom pendlingsavstånd från någon av storstäderna, men här finns 

också en del andra större eller medelstora städer, såsom Örebro och Östersund. Den allra 

högsta kvinnoandelen, 51,1 procent, redovisade Lidingö och Danderyd. I skogslänen, däre-

mot, finns åtskilliga mindre kommuner med kvinnounderskott. Störst var detta i Dorotea, där 

bara 44,2 procent av befolkningen i arbetsför ålder 2011 utgjordes av kvinnor. Andra exempel 

på kommuner med stort kvinnounderskott var Pajala och Övertorneå. Denna struktur väntas i 

sina huvuddrag bestå till 2025, men vissa omkastningar i ordningen förutses. Till exempel 

räknar man med en tillväxt av kvinnobefolkningen på 1,6 procentenheter i Dorotea, som där-

med skulle lämna bottenplaceringen till andra kommuner. En ännu större tillväxt väntas i 

Bjurholm, 2,9 procentenheter – mest i landet – följt av Ockelbo. För flertalet kommuner be-

räknas dock en fortsatt krympande kvinnoandel, allra mest i Gällivare och Botkyrka, med 1,0 

procentenheter. Sistnämnda kommun hade redan 2011 en av de lägsta kvinnoandelarna i 

Stockholms län, 48,6 procent, vilket i viss mån kan tillskrivas ett stort antal utrikes födda 

män. Situationen är likartad i Södertälje, som har den lägsta kvinnoandelen i Stockholms län, 

48,4 procent. 
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Andelen kvinnor utjämnas mellan kommungrupperna 

Andelen kvinnor i befolkningen 18-64 år varierade under 2011 från 47,3 procent i glesbygds-

kommunerna till 49,7 procent i storstäderna och i deras förortskommuner. Andelen i de två 

sistnämnda kommungrupperna väntas dock minska något fram till 2025 – med 0,3 respek-

tive 0,2 procentenheter – medan andelen kvinnor i glesbygden beräknas öka med 0,3 procen-

tenheter. Man kan alltså förvänta sig en viss utjämning av könsgapet mellan regionerna de 

kommande åren. 
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Slutsatser 
Det är tydligt att det är storstäderna som fram till 2025 får den största andelen i åldern 18-64 

år av befolkningen. Även gruppen större städer kommer att ha relativt sett något större andel 

invånare i arbetsintensiv ålder än riket som helhet. De sista åren fram till 2025 gäller detta 

även gruppen förortskommuner, där utvecklingen blir något starkare än i de större städerna. 

Övriga grupper ligger sämre till, och framför allt gäller detta glesbygdskommunerna och tur-

ism- och besöksnäringskommunerna. 

När det gäller länen är det främst Stockholms län, men också Uppsala, Västra Götalands och 

Skåne län, som har en starkare befolkningsprofil än riksgenomsnittet, medan framför allt 

flertalet skogslän samt några län i sydöstra Götaland ligger markant sämre till. Det bör emel-

lertid framhållas att andelen personer i yrkesaktiv ålder undan för undan minskar, och detta i 

samtliga län, kommungrupper och enskilda kommuner. Däremot ökar antalet personer i ål-

dern 18-64 år i ganska många kommuner, och även i flera av länen – bland annat storlänen – 

vidare i storstäderna, förortskommunerna och de större städerna, men inte tillräckligt mycket 

för att balansera den ännu större ökningen av personer utanför de arbetsintensiva åldrarna. 

Detta är utredningens mest centrala resultat. 

En slutsats blir att landets tillväxtregioner (storstadsregionerna, många större städer – i syn-

nerhet universitetsstäderna – och vissa närbelägna pendlingsregioner) fortsätter att växa, 

efter en mycket stark utveckling under de senaste åren. Visserligen blir ålderstrukturen suc-

cessivt något ogynnsammare, vilket innebär en viss ökning av försörjningsbördan även i till-

växtregionerna, men dessa kommer också i framtiden att vara mycket attraktiva för såväl ka-

pital som arbetskraft. 

Den motsatta slutsatsen gäller för de mindre kommunerna och glesbygden, i synnerhet i 

skogslänen. Där minskar befolkningen i arbetsför ålder även genom utflyttning, och obalan-

sen gentemot det växande antalet pensionärer blir allt större. De kommunala ekonomierna 

utsätts därmed för stora påfrestningar. Ett ytterligare problem för många kommuner i skogs-

länen är betydande kvinnounderskott, som försämrar återväxten i befolkning och arbetskraft. 

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden bidrar således till att skärpa obalanserna mellan 

olika delar av landet. Äldre arbetstagare i småorter och glesbygd pensioneras, och ersätts av 

nyutbildade ungdomar som oftast söker sig till landets tillväxtområden. De ökade obalanser-

na mellan regionerna kan komma att skärpa kraven på kommunal skatteutjämning. I denna 

situation blir det ännu viktigare än hittills att tillvarata alla resurser på svensk arbetsmark-

nad, till exempel att öka ungdomarnas genomströmning i utbildningsväsendet och undvika 

avbrott i gymnasieutbildningarna. Också kvinnornas arbetskraftsdeltagande kan ökas något. 

Men framför allt måste de utrikes föddas integration på arbetsmarknaden förbättras. Givetvis 

ökar behovet av arbetskraftsinvandring till yrken där det kommer att råda brist på arbets-

kraft. 

De utrikes födda är ojämnt fördelade över landet. Många som invandrat från det nära utlan-

det finns i några gränskommuner, till exempel Haparanda, där de utgör ett viktigt inslag i 

arbetskraften. Men flyktinginvandringen sker i stor utsträckning till storstadsregionerna. Här 

döljer sig bland annat en viktig orsak till den förhållandevis låga sysselsättningsgraden i 

Skåne län, eftersom det tar tid att integrera utrikes födda i arbetslivet. Av samma skäl står den 
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högsta arbetslösheten i Stockholms län att finna i de invandrartäta kommunerna Botkyrka 

och Södertälje. Andelen utrikes födda i landet kommer att stiga markant fram till 2025, vilket 

är en följd av ett positivt invandringsnetto samtidigt som antalet inrikes födda i åldern 18-64 

år går ned. Många regioner i landet, och i synnerhet de invandrartäta kommunerna, står 

därmed inför en stor utmaning när det gäller att integrera de utrikes födda på arbetsmark-

naden och i samhället i övrigt. Detta är i själva verket en kärnfråga för bibehållandet av en 

hög nivå på sysselsättningen och välfärden i vårt samhälle. Mycket viktigt är också att med 

olika medel förmå de utrikes födda att bosätta sig även i glesbygdskommunerna och andra 

mindre orter i landet. Att utveckla strategier för att locka fler utrikes födda till en kommun 

torde komma att bli en allt viktigare kommunalpolitisk fråga i framtiden. 

Men även växlingen från avgående pensionärer till nyinträdande inrikes födda ungdomar 

ställer krav på samhälle och arbetsliv, och detta blir de kommande åren särskilt tydligt i reg-

ioner med stora pensionsavgångar. Vad som krävs är dels praktik- och utbildningsplatser för 

de unga som ska ta över efter fyrtiotalisterna, dels en fungerande kunskapsöverföring mellan 

generationerna. Endast på så sätt kan en hållbar grund läggas för en smidigt fungerande ge-

nerationsväxling på svensk arbetsmarknad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att följande insatser är fundamentala för samtliga regioner: 

- Integrationen av de utrikes födda måste förstärkas 

- Strukturarbetslösheten måste begränsas – för den skull måste exempelvis utbildningssy-

stemet fungera bättre 

- Den förtida utslagningen från arbetsmarknaden måste motarbetas 

- Arbetskraftsinvandring bör öka inom bristyrkena 

- Den faktiska åldern för utträde ur arbetslivet kan behöva höjas ytterligare 

- Ungdomar behöver förmås att träda in tidigare i arbetslivet 

- Kvinnornas arbetskraftsdeltagande kan ökas något – vilket främst gäller de utrikes födda 

När det gäller utvecklingstendensernas riktningar är dessa i stort sett desamma som i vår 

förra befolkningsprognos, som kom år 2010. Vad som skiljer sig åt är att styrkan i utveckl-

ingstendenserna nu är ännu mer påtaglig – med ännu starkare ökning av antalet utrikes 

födda och ännu större betoning på tillväxten i de folkrika regionerna. Det betyder att den 

upprevidering av nettoinvandringen som skett i denna befolkningsprognos, jämfört med före-

gående, har lett till att den aktiva befolkningen blir större. Denna förbättring kommer dock 

nästan enbart storlänen och invandrartäta kommuner i andra län till del. Det innebär att ga-

pet ökar mellan större tätorter och glesbygd i fråga om andelen aktiv befolkning (baserad på 

hela befolkningen). Det finns också en viss sannolikhet för att nettoinvandringen är un-

derskattad även i denna befolkningsprognos, och detta skulle i så fall tyda på en ännu mer 

gynnsam utveckling i storlänen. Det är därför viktigt att utveckla regionala strategier för att 

fördela inslaget av utrikes födda så att ett tillskott i den aktiva befolkningen även i mer glesbe-

folkade regioner kan säkerställas. 
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Bilaga SKL:s kommungruppsindelning 2011 

Storstäder (3 kommuner) 

Definition: Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

Göteborg 
Malmö 
Stockholm 
 

Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

Ale Lilla Edet Upplands Väsby 
Bollebygd Lomma Upplands-Bro 
Botkyrka Mölndal Vallentuna 
Burlöv Nacka Vaxholm 
Danderyd Nynäshamn Vellinge 
Ekerö Partille Värmdö 
Haninge Salem Öckerö 
Huddinge Skurup Österåker 
Håbo Sollentuna 
Härryda Solna 
Järfälla Staffanstorp 
Kungsbacka Sundbyberg 
Kungälv Svedala 
Lerum Tyresö 
Lidingö Täby 
 

Större städer (31kommuner) 
Definition: Kommun med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 
procent. 

Borås Nyköping 
Eskilstuna Skellefteå 
Falun Skövde 
Gävle Sundsvall 
Halmstad Södertälje 
Helsingborg Trollhättan 
Hässleholm Uddevalla 
Jönköping Umeå 
Kalmar Uppsala 
Karlskrona Varberg 
Karlstad Västerås 
Kristianstad Växjö 
Linköping Örebro 
Luleå Örnsköldsvik 
Lund Östersund 
Norrköping 
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Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3.  

Bjuv Kumla 
Eslöv Kävlinge 
Forshaga Lekeberg 
Gnesta Mörbylånga 
Grästorp Nykvarn 
Habo Sjöbo 
Hammarö Söderköping 
Hörby Timrå 
Höör Trosa 
Kil Åstorp 
Knivsta Älvkarleby 
 

Pendlingskommuner (51 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kom-
mun. 

Alingsås Krokom Surahammar 
Alvesta Kungsör Svalöv 
Aneby Lessebo Säter 
Bjurholm Mullsjö Tibro 
Boxholm Munkedal Tjörn 
Bromölla Nora Tomelilla 
Degerfors Norberg Trelleborg 
Essunga Ockelbo Vadstena 
Färgelanda Orsa Vingåker 
Gagnef Orust Vårgårda 
Hallsberg Osby Vänersborg 
Hallstahammar Sigtuna Vännäs 
Heby Skinnskatteberg Ydre 
Hjo Smedjebacken Åtvidaberg 
Höganäs Stenungsund Ängelholm 
Högsby Storfors Ödeshög 
Klippan Strängnäs Östra Göinge 
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Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

Definition: Kommun där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 
per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

Arjeplog                  Norrtälje                
Berg                        Rättvik                  
Borgholm                Sotenäs                
Båstad                    Storuman              
Dorotea                   Strömstad             
Gotland Tanum                  
Härjedalen              Valdemarsvik        
Jokkmokk                Åre                        
Lysekil                     Älvdalen               
Malung-Sälen         Östhammar          
 

Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

Definition: Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sys-
selsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007)  

Arboga                    Hagfors                     Mönsterås                Tranås             
Arvika                      Herrljunga                 Norsjö                      Töreboda        
Askersund               Hofors                       Nybro                       Uppvidinge      
Avesta                     Hultsfred                   Olofström                 Vaggeryd        
Bengtsfors              Hylte                         Oskarshamn            Vara                
Emmaboda             Karlskoga                 Ovanåker                 Vetlanda          
Fagersta                 Köping                      Oxelösund               Vimmerby        
Filipstad                  Laxå                          Perstorp                   Värnamo         
Finspång                 Lindesberg                Sandviken                Örkelljunga      
Gislaved                  Ljungby                     Sävsjö                                           
Gnosjö                    Ljusnarsberg             Tidaholm                                       
Grums                     Ludvika                     Tierp                                              
Gullspång               Malå                          Tingsryd                                       
Gällivare                 Markaryd                  Torsås                                           
Götene                    Munkfors                   Tranemo                                        
 

Glesbygdskommuner (20 kommuner) 

Definition: Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invå-
nare per kvadratkilometer. 

Bräcke                    Strömsund            
Dals-Ed                   Torsby                  
Ljusdal                    Vansbro                
Nordanstig              Vilhelmina             
Nordmaling             Vindeln                 
Pajala                      Ånge                     
Ragunda                 Årjäng                   
Robertsfors             Åsele                    
Sollefteå                  Överkalix              
Sorsele                   Övertorneå           
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Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

Definition: Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

Borlänge                 Leksand                    Ulricehamn           
Eksjö                       Lidköping                  Västervik               
Enköping                 Mariestad                  Ystad                    
Falkenberg              Mark                         Åmål                     
Falköping                Mellerud                    Älmhult                  
Flen                         Mjölby                                               
Hedemora               Motala                                               
Hällefors                 Nässjö                                              
Karlsborg                Ronneby                                             
Karlshamn              Sala                                                 
Katrineholm            Simrishamn                                       
Kinda                      Skara                                                
Kristinehamn           Svenljunga                                          
Laholm                    Säffle                                               
Landskrona             Sölvesborg                                         
 

Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Definition: Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 

Arvidsjaur                 Kiruna              
Boden                      Kramfors          
Bollnäs                     Lycksele           
Eda                          Mora                 
Haparanda               Piteå                 
Hudiksvall                Sunne              
Härnösand               Söderhamn      
Kalix                         Älvsbyn            
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Förteckning över Arbetsförmedlingens rapportserie 
Rapportserie Ura 

Ura 2000:1 De miljörelaterade jobbens framtid i Sverige 
  – Var kommer de nya jobben och i vilken omfattning? Rekv nr 802381 

Ura 2000:2 Arbetskraft, sysselsättning, arbetslöshet m.m.  
 – utvecklingen under 1990-talet  Rekv nr 802398 

Ura 2000:3 Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden Rekv nr 802399 

Ura 2000:4 Hur går det för arbetslösa som får bidrag för start av  
näringsverksamhet?  Rekv nr 802400 

Ura 2000:5 Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare Rekv nr 802401 

Ura 2000:6 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2000 och 2001 Rekv nr 802426 

Ura 2000:7 Var finns jobben 2000/2001  Rekv nr 802435 

Ura 2000:8 IT-branschen i Sverige – Var finns de framtida jobben Rekv nr 802476 

Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige  
 – Var finns de framtida jobben?  Rekv nr 802499 

Ura 2000:10 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001  Rekv nr 802509 

Ura 2001:1 Var finns jobben 2001?  Rekv nr 802521 

Ura 2001:2 Utvärdering av 1995 års nystartade företag  
– En jämförelse mellan företag som fick bidrag från  
Arbetsförmedlingen och övriga nystartade företag Rekv nr 802554 

Ura 2001:3 Arbete för nöjes skull – Var finns jobben inom upplevelsenäringen? Rekv nr 802555 

Ura 2001:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2001 och 2002 Rekv nr 802595 

Ura 2001:5 Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för  
utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Rekv nr 802599 

Ura 2001:6 Var finns jobben 2001/2002?  Rekv nr 802600 

Ura 2001:7 Arbetsmarknadsutbildningen 1999 – effekter för individen Rekv nr 802616 

Ura 2001:8 Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000 Rekv nr 802619 

Ura 2001:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002  Rekv nr 802651 

Ura 2002:1 Var finns jobben 2002?  Rekv nr 802663 

Ura 2002:2 Första året med Aktivitetsgarantin – En utvärdering av  
Aktivitetsgarantins effekter  Rekv nr 802690 

Ura 2002:3 Den framtida personalförsörjningen inom vård och  
omsorg – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802699 

Ura 2002:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 och 2003 Rekv nr 802700 

Ura 2002:5 Var finns jobben år 2002/2003?  Rekv nr 802701 

Ura 2002:6 Utvärdering av Pilotprojektet för arbetslösa invandrare  
– Ett försök med samverkan mellan bemanningsföretag och  
arbetsförmedling  Rekv nr 802730 

Ura 2002:7 Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror Rekv nr 802731 

Ura 2002:8 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003   Rekv nr 802745 

Ura 2002:9 Den framtida personalförsörjningen inom bygg- och  
anläggning – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802746 

Ura 2002:10 Effekter av jobbsökarinsatser via nätet  
– Erfarenheter från ett kontrollerat experiment  Rekv nr 802747 

Ura 2003:1 Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten  Rekv nr 802770 

Ura 2003:2 Var finns jobben 2003?  Rekv nr 802774 

Ura 2003:3 Den framtida personalförsörjningen inom utbildning  

– Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015  Rekv nr 802756 

Ura 2003:4 Arbetsmarknadsutbildning 2002 – Uppföljning av deltagare  
som slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2002 Rekv nr 802785 
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Forts Rapportserie Ura 
Ura 2003:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2003 och 2004 Rekv nr 802796 

Ura 2003:6 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av  
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden  
– Sammanfattning  Rekv nr 802814 

Ura 2003:7 Att söka jobb och arbetskraft på www.ams.se – Om betydelsen av  
Arbetsförmedlingens Internettjänster på arbetsmarknaden Rekv nr 802815 

Ura 2003:8 Arbetsmarknaden för personer som avbrutit sina gymnasiestudier Rekv nr 802816 

Ura 2003:9 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004  Rekv nr 802820 

Ura 2004:1 Var finns jobben år 2004?   Rekv nr 802838 

Ura 2004:2 Den framtida kompetensförsörjningen inom teknik och  
industri – Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Rekv nr 802850 

Ura 2004:3 Arbetskraftsutbudet i Sverige – en utblick mot 2030 Rekv nr 802863 

Ura 2004:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 och 2005 Rekv nr 802870 

Ura 2004:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005  Rekv nr 802905 

Ura 2004:6 Arbetsmarknadsutbildning 2003 – Uppföljning av deltagare som  
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2003 Rekv nr 802917 

Ura 2005:1 Var finns jobben år 2005?  Rekv nr 802919  

Ura 2005:2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2005 och 2006 Rekv nr 802925 

Ura 2005:3 Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige  Rekv nr 802933 

Ura 2005:4 Arbetsmarknadsutbildning 2004 – Uppföljning av deltagare som  
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2004 Rekv nr 802931 

Ura 2005:5 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006  Rekv nr 802936 

Ura 2005:6 Arbetsmarknadsutbildningens effekter för individen Rekv nr 802937 

Ura 2006:1 Var finns jobben år 2006?  Rekv nr 802932 

Ura 2006:2 Arbetsmarknadsutsikterna 2006 och 2007  Rekv nr 802984 

Ura 2006:3 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga Rekv nr 802993 

Ura 2006:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007  Rekv nr 802994 

Ura 2007:1 Var finns jobben år 2007?  Rekv nr 802963 

Ura 2007:2 Hur fungerar arbetsmarknaden – och vad kan  
arbetsmarknadspolitiken bidra med?  Rekv nr 803013 

Ura 2007:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Rekv nr 803017 

Ura 2007:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008  Rekv nr 803043 

Ura 2008:1 Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 
– Uppföljning av deltagare som slutat arbetsmarknads- 
utbildning andra kvartalet 2005 och 2006  Rekv nr 803044 

Ura 2008:2 Var finns jobben 2008? – samt bedömning på 5-10 års sikt Rekv nr 803063 

Ura 2008:3 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Rekv nr 803083 

Ura 2008:4 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Rekv nr 803130 

Ura 2009:1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009  Rekv nr 803175 

Ura 2009:2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2009  Rekv nr 803215 

Ura 2010:1 Generationsväxlingen och regionernas befolkning Rekv nr 803228 

Ura 2010:2 Jobb och utvecklingsgarantin  Rekv nr 803234 

Ura 2010:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010  Rekv nr 803238 

Ura 2010:4 Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010  Rekv nr 803239 

Ura 2010:5 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden  

– i riket och i ett regionalt perspektiv  Rekv nr 803277 

Ura 2010:6 Generationsväxlingen – arbetskraftens förändring per län 

(Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2010:7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010  Rekv nr 803281 
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Forts Rapportserie Ura 

Ura 2011:1 Jobb- och utvecklingsgarantin – en studie av sannolikheten att få 

jobb under programtiden  Rekv nr 803290 

Ura 2011:2 Interna och externa coachningstjänster – en utvärdering av resultatet Rekv nr 803291 

Ura 2011:3 Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner  

– vem som får och när  Rekv nr 803304 

Ura 2011:4 En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion Rekv nr 803307 

Ura 2011:5 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011  Rekv nr 803308 

Ura 2011:6 Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2011:7 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2010 Rekv nr 803313 

Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011  Rekv nr 803321 

Ura 2011:9 Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar Rekv nr 803320 

 deltagarnas chans att få ett jobb 

Ura 2012:1 Var finns jobben? – Bedömning till och med första halvåret 2012  
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2012:2 Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2011 Rekv nr 803342 
Ura 2012:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012  Rekv nr 803346 

Ura 2012:4 Var finns jobben? – Bedömning för 2012 och första halvåret 2013 
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2012:5 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012  Rekv nr 803358 

Ura 2013:1 Var finns jobben? – Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick 
 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 
Ura 2013:2 Arbetsmarknadspolitiska program.  Årsrapport 2012 Rekv nr 803 378 

Ura 2013:3 Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv Rekv nr 803 375 

Ura 2013:4    Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden 

    – focus på unga som varken arbetar eller studerar Rekv nr 803381 

Ura2013:5  Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring   

  (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

Ura 2013:6  Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013   Rekv nr 803386 

Ura 2013:7  Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2014 

  och en långsiktig utblick  

 (Finns endast i elektroniskt format på arbetsformedlingen.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Häls inge g at an 38,  11 3 9 9 St o ck h o lm 
Tel e f on 0 7 71-6 0 0 0 0 0

w w w. ar b e t s f or m e dl ingen. s e

URA 2013:3 
Rapporten ingår i serie Ura som utges av Arbetsförmedlingen.
Den finns tillgänglig på www.arbetsformedlingen.se

Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i               
alternativa format på www.arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
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