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Inledning
Det här är den första av tre rapporter som belyser norrlänningarnas flyttningar. Rapporten har ett över-
gripande fokus på hela Norrland med fördjupningar på respektive län. Jämtland, Västernorrland och  
Norrbotten hör till de län i landet som minskat sin befolkning mest under de tio åren mellan 2004 och 
2013. Västerbotten har klarat sig bättre och ligger på 12:e plats av de län som växer. I rapporten diskuteras 
hur olika förändringskomponenter har påverkat utvecklingen. Siffrorna bygger på offentlig statistik och 
uppgifterna om flyktingmottagningen kommer från Migrationsverket. 

I en andra rapport ”Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland” fördjupas analysen ytterligare och inriktas 
på hur olika kommuner har utvecklats.  En tredje del ”Fokus Umeå” ägnas åt Umeås flyttningsutbyte med 
övriga länet, Norrland, övriga landet och utlandet. 

Med förhoppning om inspirerande läsning!

Annalena Löfgren Peter Thuresson
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Sammanfattning
Sveriges befolkning kan bara öka i antal genom flyttnings- och födelseöverskott. Det innebär att antalet 
som flyttar hit måste vara fler än de som flyttar härifrån och samt att det föds fler barn än det dör äldre 
människor. Några andra alternativ står inte till buds. I Norrland är situationen likartad. Jämtland, Väster-
norrland och Norrbotten minskar sin befolkning men minskningen skulle vara betydligt större om inte flytt-
ningsöverskottet från invandringen fanns. Västerbotten är det län som växer och det är omflyttningen inom 
Norrland samt flyttnings- och födelseöverskottet som svarar för tillväxten. I Norrland sker en omfördelning 
av befolkningen där inlandet tappar i befolkning mot kusten. Det är fråga om en tillfällig omfördelning innan  
flyttlassen går vidare till övriga delar av landet, i huvudsak storstadsområdena. Inget norrlandslän har något 
positivt flyttningsöverskott från något annat län i landet. 
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Så flyttar norrlänningarna
Under de senaste tio åren har det skett cirka 380 000 flyttningar av personer bosatta i något av de fyra 
norrlandslänen. Generellt gäller att merparten av alla flyttningar sker inom korta avstånd. Så är det även 
för norrlänningarnas flyttningar. Ungefär hälften av flyttningarna har skett mellan eller inom länen. Cirka 
165 000 personer har flyttat till övriga Sverige och ungefär 25 000 har flyttat till utlandet.

Till övriga Sverige
Till utlandet

Diagram 1: Fly�ningar från Norrland

25 373

13%

164 780

87%

Från övriga Sverige
Från utlandet

67 690

34%
130 628 

66%

Diagram 2: Fly�ningar �ll Norrland

Samtidigt som Norrlänningarna flyttar ut till övriga Sverige eller mellan och inom Norrlandslänen finns  
naturligtvis också en flyttningsström i den motsatta riktningen som går till Norrland. Totalt har cirka 198 300 
personer flyttat in till Norrland under den senaste 10-årsperioden. Ungefär en tredjedel av dessa kommer 
från utlandet. Inflyttningen kan vara både större eller mindre än utflyttningen beroende på vilken relation 
som avses. Det sammanlagda flyttningsnettot till Norrland under den aktuella tiden är ett överskott på 
8 165 personer. Nedan följer en fördjupad analys av flyttningsutbytet med övriga Sverige och utlandet.
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Unga flyttar mest
Litet överskott av barnfamiljer
Det är generellt så att främst unga människor flyttar medan äldre nästan inte flyttar alls. Det framgår också 
med tydlighet när man studerar samtliga flyttningar till och från de fyra norrlandslänen under den aktuella 
mät perioden. Förlusten återfinns i åldrarna mellan 20 och 30 år. Ett litet överskott finns bland barn och 
ungdomar samt i tillhörande föräldrageneration mellan 30 och 40 år. 

0 4 8 1212 16 20 24 28 32 36
 

40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 10
0

0

20 000

15 000

10 000

5 000

-5 000

Totalt ne�o Total infly�ning Total u�ly�ning

Diagram 3: Åldersstruktur för samtliga Norrlandsfly
ningar

Antal personer

Störst förluster mot storstadslänen 
Det är väl bekant att betydligt fler norrlänningar flyttar till övriga Sverige än de som flyttar i motsatt riktning 
det vill säga från övriga Sverige till Norrland. Under de senaste 10 åren eller sedan 2004 har  Norrland tap-
pat drygt 34 000 personer till övriga Sverige eller i genomsnitt 3 400 personer per år. Cirka 60 procent av de 
nästan 165 000 utflyttningarna har gått till något av storstadslänen och eftersom den motsatta strömmen 
från storstadslänen till Norrland är betydligt mindre blir tappet cirka 21 000 personer. Förlusten är störst 
mot Stockholms län med 9 921 personer. Motsvarande siffror för Västra Götaland och Skåne är 4 585 res-
pektive 2 346 personer. Förlusten mot Uppsala län är 4 109 personer.
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Diagram 4: Norrlandslänens förluster mot storstadslänen

0

-5 000

-10 000

-15 000

Övriga län Stockholms län Västra 
Götaland

Uppsala län Skåne

Antal personer ne�o

När man fördjupar analysen ytterligare och söker efter skillnader mellan de fyra länen i Norrland framgår  
i stället ett gemensamt mönster i flyttningsförlusterna mot storstadsområdena. Det är till Stockholms, Upp-
sala och Västra Götalands län som samtliga fyra norrlandslänen har störst flyttningsförluster. Därefter följer 
Skåne och Östergötlands län med ett litet undantag för Norrbottens län som tappar mera mot Gävle borgs 
län. Jämtland har Uppsala på första plats till skillnad från övriga norrlandslän vilket sannolikt beror på den 
geografiska närheten. En intressant iakttagelse är att Östergötland med axeln Linköping och Norrköping  
ligger så väl framme bland storstadsområdena.

Tabell 1: Norrlandslänens förluster mot storstadslänen

Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten

Uppsala Stockholm Stockholm	 Stockholm

Västra	Götaland Uppsala Västra	Götaland Västra	Götaland

Stockholm Västra	Götaland Uppsala Uppsala

Skåne Östergötland Skåne Östergötland

Östergötland Skåne Östergötland Gävleborg
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Norrlandslänen har förluster mot alla län 
Norrlandslänen uppvisar även förluster i flyttningarna mot alla övriga län i landet under de senaste 10 åren. 
Annorlunda uttryckt innebär det att alla län i Sverige har vinster i flyttningsutbytet med Norrlandslänen. 
Förutom storstadslänen är förlusterna stora mot Östergötlands, Södermanlands, Västmanlands och Gävle-
borgs län. Förlusterna är lägst mot Gotlands och Blekinge län. 

Diagram 5: Norrlandslänens förluster mot övriga län
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-500

-2 000

-2 500

-3 000
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Östergötlands län

Södermanlands län

Västmanlands län

Gävleborgs län

Örebro län

Jönköpings län

Dalarnas län 

Värmlands län

Hallands län

Kalmar län 

Kronobergs län

Blekinge län

Gotlands län

Antal personer ne�o

Siffrorna illustreras även i kartan på nästa sida. I bilagan på sidan 24 finns figurer som redovisar respektive 
Norrlandsläns förluster.
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 5 000 �ll  9 930  (1)

 2 000 �ll 5 000  (4)

 1 000 �ll 2 000  (4)

  500 �ll 1 000 (4)

 128 �ll 500  (4)

Norrlandslän  (4)

Ne�ofly�ningsförluster
från Norrland �ll övriga Sverige
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Norrland vinner stort från utlandet
Tre gånger så många flyttar till Norrland än de som flyttar härifrån
På 10 år har drygt 25 000 norrlänningar flyttat till utlandet. Drygt hälften eller cirka 13 200 har flyttat till 
något annat land i Norden medan ungefär 5 300 har flyttat till något annat land i Europa och cirka 6 800 
har flyttat till ett land utanför Europa. 

6 811

27%

5 381

21% 

13 181

52%

Diagram 6: Flyttningar från Norrland 
till utlandet

Norden

Övriga Europa

Övriga Världen

15 284

22%

11 235 

17%

41 171

61% 

Diagram 7: Fly�ningar från utlandet 
ll 
Norrland

Norden

Övriga Europa

Övriga Världen

Den motsatta strömmen från utlandet till Norrland är nästan tre gånger så stor och så många som 67 700 
personer från utlandet flyttade till Norrland. Allra störst är strömmen från övriga världen. Åldersstruktu-
ren för de som flyttar från utlandet till Norrland har också sin topp bland gruppen unga men omfattar ett 
bredare åldersspann med flyttare upp till 45–50 år. I bilagan på sidan 26 finns en figur som illusterar detta.

Liten förlust mot grannländerna
De cirka 13 200 flyttningarna från Norrland till något annat land i Norden kan inte fördelas efter länder 
efter som materialet inte medger en uppdelning. Genom andra studier vet vi att flyttningarna till Norge 
varit stora de senaste åren. Det är främst unga och vårdutbildade som får arbete där. Den motsatta ström-
men från de nordiska länderna och till Norrland är något mindre vilket betyder att Norrland tappat närmare 
2 000 personer eller i genomsnitt 200 personer per år till något annat nordiskt land.

Norrbotten har störst förlust i flyttningsutbytet mot Norden och uppemot dubbelt så stor förlust som för 
Västerbotten och Västernorrland. En sannolik förklaring är att flyttningarna till grannlandet Finland slår 
igenom här. Jämtland har den minsta förlusten på strax över 300 personer. 
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Diagram 8: Norrlandslänens förluster mot Norden

Antal personer ne�o
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Nästan 10 000 i vinst mot övriga Europa
Norrlandslänen tillsammans har ett överskott på 9 900 personer i flyttningsutbytet med övriga  Europa. Den 
ström på cirka 5 400 personer som flyttar ut kompensenseras mer än väl av det inflöde på 15 300 personer 
som flyttar hit. Det betyder ett överskott mot övriga Europa på nästan 1 000 personer varje år under den 
senaste 10-årsperioden. Eftersom materialet inte medger uppdelning på länder kan någon vidare analys inte 
genomföras. Mycket talar ändå för att det handlar om både flyktingar och personer som flyttar till studier 
eller arbete och nyttjar sig av den möjlighet till rörlighet mellan olika länder som finns inom EU. Överskottet 
är ganska jämnt fördelat mellan länen och varierar mellan 2 700  och  2 800 personer undantaget Jämtland 
som ligger cirka 1 000 personer lägre. Man ska då ha i minnet att  Jämtland är befolkningsmässigt ungefär 
hälften så stort som de övriga länen i Norrland. 
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Diagram 9: Norrlandslänens överskott mot övriga Europa

Antal personer netto

2 849
2 717 2 692

1 645
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Överskott mot övriga Världen kompenserar Sverigeförlust
Norrland har ett rejält överskott i flyttningsutbytet med övriga Världen och som för de tio åren mellan 2004  
och 2013 som uppgår till 34 360 personer. Utflyttningen på cirka 6 800 personer motsvaras av en inflytt-
ning på hela 41 171 personer. Överskottet på 34 360 personer från övriga Värden motsvarar nästan exakt 
den förlust på 34 150 personer som norrlandslänen har mot övriga Sverige. Förenklat uttryckt kan man 
säga att lika många personer som Norrland tappat till övriga landet har vi vunnit från övriga Världen. Det 
stora överskottet mot övriga Världen beror till övervägande del på den flyktingmottagning som norrland-
skommunerna svarat för. Läs mer om Norrlandskommunernas vinster och förluster i rapporten "  Tillväxt- 
och förlustkommuner i Norrland ".

Norrbotten har störst överskott mot övriga Världen
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Diagram 10: Norrlandslänens vinster mot övriga Världen

Antal personer ne�o

När flyttningsöverskottet från övriga Världen fördelas på länen framkommer liknande mönster som gällde 
för övriga Europa även om volymerna är betydligt högre. Norrbotten har haft det största överskottet på 
11 000 personer. Västerbotten och Västernorrland ligger drygt 1 000 personer lägre och Jämtlands över-
skott är cirka 4 000 personer. 
 
Hälften utrikes födda i tappet till övriga Sverige
Som framgått tidigare har norrlandslänen tillsammans förlorat drygt 34 000 personer mot övriga län i 
Sverige. I sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att hälften eller cirka 17 000 av dessa utgörs av 
personer som är inte är födda i Sverige. Det betyder i sin tur att det stora flödet av personer in från utlandet 
hela tiden reduceras genom utflyttningar till andra delar av landet. Annorlunda uttryckt kan man säga att 
många utrikes inflyttade blir inrikes utflyttare.

Norrland utan invandring
Det är svårt att exakt avgöra hur stor betydelse det stora överskottet av utrikes födda från övriga Värl-
den och övriga Europa har för Norrland och hur befolkningsutvecklingen hade varit utan det här tillskottet. 
Svårig heten beror som framgått ovan på att inte alla stannar kvar här utan flyttar vidare inom Sverige. Det 
flyttar också personer som har utländsk födelseort i den andra riktningen in till Norrland från övriga Sverige. 
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Totalt har drygt 76 300 personer med utländsk födelseort flyttat till Norrland under den aktuella 10-års-
perioden. Av dessa kom cirka 59 000 direkt från utlandet och cirka 17 300 var vidareflyttare och kom från 
någon annan del av Sverige. 

Samtidigt som 76 300 personer med utländsk bakgrund har flyttat till Norrland har 47 100 flyttat här ifrån. 
Sett över de senaste tio åren ger det ett netto på cirka 29 300 personer. Majoriteten som har lämnat Norrland 
har flyttat till något annat län i Sverige. En mindre del eller cirka 13 000  personer har flyttat till utlandet. 

Det är som framgått problematiskt att beskriva hur framgångsrika norrlandslänen varit när det gäller att 
kunna behålla de stora grupper utrikes födda som flyttat hit genom åren. Beräkningar visar att ungefär 
varannan person som kommer från utlandet flyttar vidare inom Sverige eller tillbaka till utlandet inom ett 
år. För att öka befolkningstillväxten är det önskvärt att fler blir kvar här längre och att andelen som stannar 
blir högre.

Tabell 2a: Norrlandslänens förluster mot övriga län

Från Norrland Till Norrland Netto

Övriga Sverige

Utrikes	födda 34	291 17	340 -16 951

Svenskfödda 130	489 113	288 -17 201

Utlandet

Utrikes	födda 12	809 59	033 46 224

Svenskfödda 12	564 8	657 -3 907

Totalt netto 8 165
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Slutsatser Norrlandsflyttningar
Norrland förlorar mot grannländerna men vinner  
stort mot Europa och Världen
Under de senaste 10 åren har Norrlands befolkning fått ett positivt årligt tillskott från flyttningsutbytet 
med övriga Världen och Europa på i genomsnitt nästan 4 500 personer per år vilket för hela tioårsperioden 
betyder nästan 45 000 personer. Samtidigt har förlustströmmarna till övriga Sverige och övriga Norden 
tillsammans under samma tid varit 36 100 personer. Det betyder att det totala överskottet reduceras till 
8 165 personer för den aktuella 10-årsperioden. Nettot från utlandet är således 29 300 personer.
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Diagram 11: Norrlands flyt tningsnet ton mot olika rela�oner

Antal personer net to
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Redovisning av bruttoströmmar 
I diagrammet nedan redovisas som en sammanfattning i grafisk form bruttoströmmarna över in- och ut-
flyttningen till Norrland. Observera att bilden redovisar den procentuella fördelningen av olika flyttnings-
strömmar. Bilden ska läsas så att man på den vänstra halvan ser inflödet till hela Norrland och vilka flytt-
strömmar som är de största. I den högra halvan av bilden ser man strömmarna ut från Norrland och hur de 
fördelas på motsvarande sätt. Inflödet är som tidigare nämnts något större än utflödet vilket huvudsakligen 
beror på flyttningarna från utlandet till Norrland.

Storstadslän

Storstadslän

Övriga Sverige

Övriga Sverige
Europa

EuropaUtlandet

UtlandetÖvriga Världen
Övriga Världen
Norden

Norden

Norrland

Stockholm/Uppsala
Stockholm/Uppsala

Skåne län

Skåne län

Västra Götaland

Västra Götaland

77 062

In �ll Norrland
198 318

Ut från Norrland
190 153

53 566

67 690

25 373

66 757

98 023
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Länsvisa slutsatser
Västernorrland och Norrbotten vinner mest
När analysen fördjupas till de enskilda länen framgår att Västernorrland och Norrbotten är största ”vinnar-
länen” när det negativa flyttningsnettot med övriga Sverige och överskottet från utlandet slås samman. 
Västernorrland har förhållandevis stora överskott mot både Europa och övriga  Världen och den näst lägsta 
förlusten mot övriga Sverige vilket är förklaringen till det positiva resultatet. Norrbotten har störst förluster 
till övriga landet utanför storstadsområdena och till Norden men samtidigt det största överskottet mot 
övriga Världen vilket gör att de hamnar väl till i jämförelsen. Västerbotten är det län som har den största  
förlusten till Storstadsområdena vilket nog har samband med Umeå universitet och den stora mängd färdig-
utbildade studenter som varje år flyttar vidare till arbeten i främst storstadsområdena. På grund av detta 
blir också Västerbotten det län som uppvisar lägst överskott. Jämtland avviker på så sätt att samtliga värden 
ligger lägre än genomsnittet vilket hänger samman med att Jämtland är ett befolkningsmässigt mindre  
län. Trots detta håller sig länet väl framme.
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Diagram 12: Fly�ningsnetton mot respek�ve rela�on

NordenEuropaÖvriga Världen Övriga länStorstäder

Antal personer netto

Flyttnettot som illustreras i diagrammet kompletteras med siffror i tabell 4. Siffrorna avser flyttnings-
netton, det vill säga inflyttade minus utflyttade mot  respektive relation.
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Tabell 3: Flyttningsnetto

 Storstäder
Övriga 

län Norden Europa
Övriga  

Världen Summa

Västernorrland -5	356 -3	123 -422 2	692 9	289 3 080

Västerbotten -7	772 -3	796 -429 2	849 9	875 727

Norrbotten -5	598 -4	581 -775 2	717 11	014 2 777

Jämtland -2	235 -1	691 -320 1	645 4	182 1 581

Summa  
Norrland -20 961 -13 191 -1 946 9 903 34 360 8 165

Flyttningar inom Norrland
Västerbotten drar längsta strået
I redovisningen ovan av flyttningsutbytet mellan norrlandslänen och övriga Sverige samt utlandet tas ingen 
hänsyn till de flyttningar som ägt rum inom Norrland. Som framgick inledningsvis består hälften av norr-
länningarnas flyttningar av att man flyttar inom Norrland, det vill säga flyttningar mellan eller inom länen. 
Den omfördelning av personer som sker mellan länen är av stor betydelse för länens befolkningsutveckling. 

I detta avseende är Västerbotten vinnarlänet som får bäst utfall men även Västernorrland gör en vinst mot 
övriga län i Norrland. Västerbottens tillskott kommer huvudsakligen från Norrbotten men även från Väster-
norrland och en liten del från Jämtland. Av överskottet från Norrbotten är ungefär 25 procent personer 
som är födda i ett annat land än Sverige. Det är till största delen fråga om personer från övriga Världen som 
flyttat till Norrbotten och nu flyttar vidare till Västerbotten. En naturlig förklaring är att Umeå universitets 
största rekryteringsbas är Norrland och att många unga både födda i Norrbotten och utomlands kommer 
hit för att studera. Umeå är också den största staden i Norrland och är i den rollen en naturlig plats att 
söka sig till för andra norrlänningar. Västernorrland har nästan lika stort överskott från både Jämtland och 
Norrbotten men förlorar mot Västerbotten.

Tabell 4: Flyttningsnetton mellan Norrlandslänen

  Västernorrland Västerbotten Norrbotten Jämtland

Jämtland 387 28 12 0

Norrbotten 306 2	140 0 -12

Västerbotten -236 0 -2	140 -28

Västernorrland 0 236 -306 -387

Summa 457 2 404 -2 434 -427
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Med hänsyn tagen även till de interna flyttningarna inom Norrland framstår fortfarande  Västernorrland 
som det län som haft det bästa resultatet när det gäller det sammanlagda flyttningsöverskottet från alla 
olika relationer. 

En mer utförlig analys över omfördelningens effekter på olika kommuner redovisas i rapporten " Vinst- och 
förlustkommuner i Norrland ".

Födelsenettot vänder plus till minus
Negativt födelsenetto ger minusresultat
För att se den fullständiga bilden av befolkningsutvecklingen i Norrlandslänen under de senaste 10 åren 
behöver bilden också kompletteras med hur födelsenettot alltså skillnaden mellan hur många som föds och 
hur många som dör, har utvecklats. Som tidigare framgått har Norrland som helhet ett överskott på 8 165 
personer från flyttningsnettot. Lägger man till det negativa födelsenettot på 9 489 personer återstår ett 
förlustresultat på – 1 324 personer.

Västerbotten enda länet med positivt födelsenetto
Uppdelningen på länen visar att alla län utom Västerbotten har ett negativt födelsenetto. Västernorrland har 
den största förlusten på cirka -5 500 personer vilket får till effekt att det tidigare positiva flyttningsnettot 
reduceras samt att befolkningsutvecklingen blir negativ. Det är den höga medelåldern på cirka 44 år och 
som en följd av detta det låga födelsetalet och höga dödstalet som orsakar det. På samma sätt är det i Norr-
botten och Jämtland. Västerbotten däremot som har en yngre befolkning och ett födelseöverskott på nästan 
2 100 personer "plussar" på sitt flyttningsnetto och får en positiv utveckling. 
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Diagram 13: Födelsenetto för respek�ve Norrlandslän

Antal personer

Observera att födelsenettot beräknas utifrån levande födda barn vilket avviker 
marginellt från det totala antalet födda.
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Samtliga förändringskomponenter
I figuren nedan är samtliga förändringskomponenter redovisade. Då framgår att Västerbottens positiva 
utveckling med en ökning på cirka 5 200 personer under de senaste 10 åren i huvudsak beror på det över-
skott i flyttningarna som länet har mot övriga Norrlandslän samt det höga födelsenettot som den förhållan-
devis unga befolkningen svarar för. Detta tillsammans väger upp att länet hade det lägsta flyttningsnettot 
mot övriga Sverige och utlandet tillsammans. 

För Norrbotten är situationen den omvända. Det höga flyttningsnettot från utlandet reduceras rejält av 
förlusten inom Norrland och ett negativt födelsenetto och slutsiffran blir en förlust på cirka 3 400 personer.

Västernorrland uppvisar liknande mönster som Norrbotten trots att länet hade det högsta flyttningsnettot 
mot utlandet och dessutom ett litet överskott från övriga Norrlandskommuner och stannar på minus 1 975 
personer.

Jämtlands underskott är av samma storleksordning som Västernorrlands och uppgår till 1 120 personer. 
Även där reduceras vinsten från utlandet till en förlust när hänsyn tas till det negativa födelsenettot. 
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Diagram 14: Samtliga förändringskomponenter
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Befolkningsutvecklingen på längre sikt
I figuren nedan redovisas befolkningsutvecklingen sedan 1968 för respektive norrlandslän. Länen un-
dantaget Jämtland ligger nära varandra befolkningsmässigt och varierar mellan 240–260 000 personer. 
Västerbotten är det största länet och det som utvecklats positivt sedan 1968. Övriga län har minskat sin 
befolkning och Västernorrland har haft den största minskningen. Samtliga län i Norrland ökade dock sin 
befolkning under 2013 på grund av att invandringen det året var särskilt stor.

Diagram 15: Befolkningsutvecklingen i Norrlandslänen
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Fokus på de senaste tio åren
I tabellen nedan är samtliga län sorterade i storleksordning utifrån hur stor tillväxten har varit under den 
studerade perioden mellan 2004–2013. Där ligger Jämtland, Västernorrland och Norrbotten sist i listan 
medan Västerbotten ligger på plats 12.

Tabell 5: Befolkningstillväxt 2004–2013

12.	 Västerbottens	län 5	156

13.	 Blekinge	län 2	868

14.	 Gävleborgs	län 1	104

15.	 Dalarnas	län 829

16.	 Värmlands	län 252

17.	 Gotlands	län -374

18.	 Kalmar	län -1	012

19.	 Jämtlands	län -1	184

20.	 Västernorrlands	län -1	949

21.	 Norrbottens	län -3	438

1.	 Stockholms	län 302	170

2.	 Skåne	län 121	372

3.	 Västra	Götalands	län 100	092

4.	 Uppsala	län 31	352

5.	 Hallands	län 25	518

6.	 Östergötlands	län 22	951

7.	 Södermanlands	län 17	189

8.	 Jönköpings	län 12	576

9.	 Västmanlands	län 12	554

10.	 Örebro	län 11	460

11.	 Kronobergs	län 9	708
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Flyktingmottagningen
Den del av det stora överskottet från utlandet som kommer från övriga Världen handlar i allt väsentligt om 
den flyktingmottagning som norrlandskommunerna har svarat för. Mellan åren 2004 och 2013 har cirka 
16 300 flyktingar och 17 400 anhöriginvandrare tagits emot. Därtill kommer en mindre del studie- och 
arbetsmarknadsinvandring samt medborgare från EU på tillsammans cirka 7 000 personer. 

Diagram 16: Norrlandslänens flyk�ngmottagning
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Den totala flyktingmottagningen har tredubblats från början av mätperioden. Det är också ungefär lika 
många flyktingar och anhöriginvandrare som kommit. Totalt motsvarar detta 40 700 personer vilket är 
av samma storleksordning som inflödet från övriga världen. Det mesta talar också för att den här tren-
den kommer att fortsätta med en allt ökande andel människor på flykt i världen varav en del söker sig till 
Sverige. En fortsatt invandring är av betydelse för Norrlands befolknings utveckling. Förutom den positiva 
inverkan den har på befolkningstalet är den också viktig för att upprätthålla service och underlätta kompe-
tensförsörjningen m.m. Uppdelningen på länen visar att  Västernorrland och Västerbotten har tagit emot 
flest flyktingar.

21Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 1 2015



Diagram 17: Studie och arbetsmarknadsinvandring
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Sett i perspektivet av flyktingmottagningen är studie- och arbetsmarknadsinvandringen samt EU-medborg-
are som flyttar till Sverige av marginell omfattning.

Diagram 18: Anhörig- och flyk�ngsinvandring
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Diagram 19: Studie- och arbetsmarknadsinvandring, avseende län
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BILAGA
Figurer över respektive norrlandsläns flyttningsnetto  
till övriga Sverige

Diagram 21: Flyttningsförluster för Jämtland
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Diagram 22: Flyttningsförluster för Västernorrland
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Diagram 23: Flyttningsförluster för Västerbotten
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Diagram 24: Flyttningsförluster för Norrbotten
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Definitioner
Övriga Världen: avser länder utanför Europa. 

Övriga Europa: innefattar Europa utom de nordiska länderna.

Norden: omfattar de nordiska länderna dvs. Finland, Norge, Danmark och Island.

Övriga landet alternativt övriga Sverige: avser Sverige utom Norrland. 

De större kustkommunerna i Norrland: Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Inlandet: kommuner i mellersta Västerbotten som ligger mellan kust och fjäll-kommuner 

Umeåregionen: grannkommuner till Umeå dvs. Bjurholm, Vindeln, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors 

exkl. Örnsköldsvik.
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