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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att ge en överblick över den inrikes 

omflyttningen i Sverige under den senaste tjugoårsperioden. I 

rapporten redovisas hur den inrikes omflyttningen har utvecklats under 

den studerade perioden, samt ges en beskrivning av hur flyttmönstren 

varierar över året. 

Ökat antal flyttningar de senaste 20 åren 
Antalet flyttningar inom Sverige har ökat från 1,2 miljoner per år till 

knappt 1,6 miljoner per år mellan 2002 och 2021. Ökningen är särskilt 

tydlig sedan mitten av 2010-talet, vilket kan kopplas till folkökningen 

till följd av den stora invandringen under samma period. De flesta 

flyttningar sker inom kommungränserna. 

 

Augusti – den populäraste månaden att flytta 
Augusti är den vanligaste månaden att flytta, därefter september och 

juni. Att flytta under augusti är särskilt utmärkande för flytt mellan län. 

Till stor del beror detta flyttmönster på rotationen av universitets-

studenter vid terminsstart och -slut.  

Unga vuxna flyttar mest 
Flyttningar sker framför allt i tre skeden av livet: före skolåldern, mellan 

20 och 29 år och efter 80 år. Unga vuxna i åldrarna 20–29 år flyttar mest. 

En tredjedel av flyttningarna under den senaste tjugoårsperioden utförs 

av dessa unga vuxna. De flyttar i stor utsträckning hemifrån eller flyttar 

för att påbörja eller avsluta studier. Jämfört med andra åldersgrupper 

har unga vuxna högre benägenhet att flytta mellan län. I motsats har de 

äldre över 80 år högre benägenhet att flytta inom kommuner. Vanligtvis 

flyttar de till flerbostadshus eller en specialbostad för äldre och 

funktionshindrade.  

Ökade flyttningar bland utrikes födda 
Flyttbenägenheten har minskat något för inrikes födda medan den ökat 

betydligt för utrikes födda under den senaste tjugoårsperioden. Under 

perioden 2017—2021 flyttar utrikes födda ungefär dubbelt så ofta som 

inrikes födda. Utrikes födda som varit bosatta i Sverige 0–4 år har 

betydligt högre flyttbenägenhet än dem som har bott i Sverige en längre 

tid. De som varit i Sverige i 10 år eller längre flyttar i ungefär samma 

omfattning som inrikes födda.  

Störst ökning av flyttningar bland de med förgymnasial utbildning 
Under den studerade perioden har flyttningarna ökat kontinuerligt för 

de med förgymnasial utbildning. Förändringen för övriga 

utbildningsgrupper är mindre.  
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Bakgrund och syfte 

Inrikes flyttning anses allmänt vara en viktig drivkraft för ekonomisk 

effektivitet i utvecklade länder. Flyttningarna kan påverka regionala 

befolkningsstrukturer, ekonomisk utveckling och även sociala 

förändringar. Ur ett individuellt perspektiv kan det finnas många skäl 

att flytta. Vanliga orsaker att flytta är studier, arbete, familjebildning 

eller separation. Ytterligare ett skäl att flytta kan vara att byta till en 

större eller mindre bostad på grund av förändringar i hushållet, 

exempelvis när man får barn eller när barnen flyttar hemifrån (SCB, 

2003).  

Syftet med denna rapport är att ge en överblick över den inrikes 

omflyttningen efter flyttningstyp under de senaste 20 åren, 2002—2021. 

Med flyttningstyp avses flyttningar inom kommuner, mellan kommuner 

inom samma län och mellan län. Statistiken bygger på folkbokförings-

uppgifter, vilket innebär att en ändring av adress i folkbokföringen 

räknas som en flytt. Under ett år kan en person flytta mer än en gång. I 

denna rapport beskrivs antalet flyttningar och inte antalet personer som 

flyttat. Detta är den första i en serie av rapporter om inrikes flyttningar 

som publiceras av SCB under 2022/2023.  

Rapporten börjar med en kort redogörelse över hur den inrikes 

omflyttningen har utvecklats under den studerade perioden, samt en 

beskrivning av hur flyttmönstren varierar över året. Därefter följer ett 

antal avsnitt där flyttningar inom olika demografiska grupper och deras 

utveckling över tid studeras närmare. I dessa avsnitt grupperas den 

studerade tjugoårsperioden in i fyra femårsperioder. Resultaten 

redovisas efter kön, ålder, bakgrund och utbildningsnivå. För utrikes 

födda redovisas även hur flyttningarna varierar efter vistelsetid i 

Sverige.  
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Inrikes flyttningar 

Under perioden 2002 till 2021 har antalet inrikes flyttningar ökat från 

ungefär 1,2 miljoner till knappt 1,6 miljoner, se diagram 1. Ökningen är 

som störst under de senaste åren, 2013 och framåt, och sammanfaller 

med en period då antalet folkbokförda i Sverige ökade ovanligt mycket. 

När folkmängden ökar blir vi fler som kan flytta. Dock minskade antalet 

flyttningar under 2016, samma år som den största folkökningen sedan 

1861 kan noteras.  

Det finns en tendens till att det blivit vanligare att göra flera flyttningar 

under året. Från 2002 till 2021 har andelen flyttningar som inte är 

personens första ökat från 12 procent till 14 procent. Fortsatt är det 

dock så att de flesta som flyttar gör det bara en gång under året. 

Diagram 1. Antal inrikes flyttningar efter om flytten är den första, andra etc. under året, 
2002—2021 

 

År 2002 gjordes 820 000 flyttningar inom kommuner, 203 000 

flyttningar mellan kommuner inom samma län och 184 000 flyttningar 

mellan län, se diagram 2. Antalet flyttningar inom kommuner ökade 

med 175 000 mellan 2002 och 2021, vilket motsvarar en ökning med 21 

procent. Flyttningar mellan kommuner inom samma län ökade med 

134 000 (66 procent) och flyttningar mellan län ökade med 65 000 (35 

procent). 

Flest flyttningar görs inom kommungränserna. År 2002 utgjorde de 68 

procent av alla inrikes flyttningar. Flyttningar mellan kommuner inom 

ett län samt mellan län stod för 17 procent respektive 15 procent av 

samtliga flyttar. Andelen av flyttningarna som görs mellan två adresser 

inom en kommun har minskat till 63 procent år 2021, samtidigt som 

andelen av flyttningarna som görs mellan kommuner inom ett län har 
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ökat till 21 procent. Andelen som flyttar mellan län har ökat något, till 

16 procent. 

Diagram 2. Antal inrikes flyttningar efter flyttningstyp, 2002—2021 

 

För att ta hänsyn till den växande befolkningen under perioden kan 

antalet flyttningar sättas i relation till medelfolkmängden per år. När vi 

gör det får vi att 1 000 personer i genomsnitt gjorde 135 flyttningar 

inom Sverige år 2002. År 2021 har antalet ökat till 152 flyttningar per 

1 000 personer. 

Diagram 3. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp, 
2002—2021 
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Vanligaste månad att flytta 
De senaste 20 åren har ungefär 48 procent av flyttningarna gjorts under 

det första halvåret (januari till juni) och 52 procent under det andra 

halvåret (juli till december). Augusti har varit den vanligaste månaden 

att flytta under nästan hela perioden. Även september och juni har varit 

vanliga månader att flytta. Resultaten stämmer väl med tidigare 

rapporter som fokuserat på ett visst år eller en kortare period (SCB, 

2017; SCB, 2018; SCB, 2022a). 

Augusti sticker ut särskilt när det kommer till flyttningar mellan län, se 

diagram 4. Knappt 15 procent av flyttningarna mellan två län görs i 

augusti. September och juni är två andra populära månader för att flytta 

över länsgränsen. Sammantaget görs mer än var tredje flytt mellan två 

län under juni, augusti eller september. Detta säsongsbetonade 

flyttmönster kan till stor del förklaras av rotationen av universitets- och 

högskolestudenter vid vårterminens slut och höstterminens start. 

Diagram 4. Flyttningar inom kommuner, mellan kommuner inom län och mellan län 
fördelade efter månad, 2002–2021 

 

Augusti, september och juni är även de populäraste månaderna att 

flytta mellan två kommuner i samma län. För flyttningar inom 

kommungränserna är det mindre skillnader mellan månaderna, men det 

är något fler flyttningar under juni till december än under januari till 

maj. 
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Flytt i olika grupper 

I följande avsnitt redovisas hur flyttningarna har utvecklats efter 

flyttningstyp samt kön, ålder, bakgrund och utbildningsnivå per 

femårsperiod under 2002—2021.  

Flyttningar efter flyttningstyp och kön 
Under perioden 2002–2021 gjordes sammanlagt drygt 27 miljoner 

flyttningar inom Sverige. Kvinnor och män stod var för sig för ungefär 

hälften av flyttningarna. För både kvinnor och män har antalet 

flyttningar ökat med varje femårsperiod. Störst är ökningen under de 

senaste fem åren, 2017—2021. Jämfört med 2012—2016 gjordes 12 

procent fler flyttningar av män och 8 procent fler flyttningar av kvinnor. 

För både kvinnor och män görs flest flyttningar inom en kommun, se 

diagram 5. Under perioden 2002—2006 gjordes i genomsnitt 140 

flyttningar per år inom Sverige per 1 000 män respektive kvinnor. 

Perioden 2017—2021 hade antalet flyttningar per år ökat till 151 per 

1 000 män och 146 per 1 000 kvinnor. För både kvinnor och män är det 

flyttningar mellan kommuner inom ett län som står för den största 

delen av ökningen. 

Diagram 5. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp 
och kön, 2002—2021 

 

Flyttningar efter flyttningstyp och ålder 
Om vi delar upp befolkningen i femårsgrupper är det unga vuxna i 

åldrarna 20–24 år samt 25–29 år som flyttar mest. Tillsammans har 

dessa två åldersgrupper stått för en tredjedel av det totala antalet 

flyttningar som gjorts mellan 2002 och 2021. Under perioden gjorde 

1 000 personer i åldersgruppen 20–24 år i genomsnitt 416 flyttningar 

per år, se diagram 6. Antalet flyttningar per 1 000 personer i gruppen 
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25–29 år var 355 per år. Båda grupperna sticker ut med en högre andel 

flyttningar mellan län jämfört med andra yngre och äldre åldersgrupper. 

I gruppen 20–24 år går nästan var fjärde flytt mellan två län och i 

gruppen 25–29 år är det nära på var femte flytt som går över en 

länsgräns. Totalt har 46 procent av samtliga flyttningar mellan två län 

under de senaste 20 åren gjorts av unga vuxna i åldrarna 20–29 år. Det 

är rimligt att anta att en stor del av dessa flyttningar görs av studenter 

som flyttar i anslutning till en terminsstart eller slut. 

Även personer 30–34 år och små barn i åldrarna 0–4 år har gjort 

förhållandevis många flyttningar under de senaste 20 åren. Under 

2002–2021 gjorde 1 000 personer i åldrarna 30–34 år i genomsnitt 242 

flyttningar per år. Av 1 000 barn i åldersgruppen 0–4 år gjordes under 

samma tid i snitt 173 flyttningar om året.  

Dessa resultat överensstämmer med resultat från tidigare studier. Under 

tiden barn går i skolan sker färre flyttar än bland de yngsta barnen. 

Sedan sker många flyttar igen i de åldrar när man etablerar sitt eget 

boende för att till exempel studera vidare, komma ut på arbets-

marknaden, flytta ihop med en partner eller bilda familj. Därefter sker 

färre flyttningar (SCB, 2018).  

Diagram 6. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp 
och ålder, 2002—2021 

 

Det är värt att notera ett tredje skede i livet då benägenheten att flytta 

ökar. Efter 80 år ökar antalet flyttningar med åldern. I den äldsta 

åldersgruppen 95 år och äldre gjorde 1 000 personer i genomsnitt 123 

flyttningar per år under den studerade perioden, vilket är lika många 

som 5–9-åringarna. I samtliga åldersgrupper görs de flesta flyttningarna 

inom en kommun, och andelen ökar i de äldsta åldersgrupperna. 

Flyttningar inom en kommun utgör 85 av samtliga flyttningar i 

åldersgruppen 80–84 år. I gruppen 95 år och äldre är motsvarande andel 

93 procent.  
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Den ökade omflyttningen i de äldsta åldrarna kan till stor del förklaras 

av flyttningar till en annan bostadstyp. Många äldre flyttar från småhus 

till flerbostadshus och det är också vanligt att flytta till en specialbostad 

för äldre och funktionshindrade, särskilt i de allra äldsta åldrarna. Att 

bo i ett småhus kräver en större arbetsinsats än att bo i en lägenhet, 

exempelvis för att sköta trädgård och underhåll av bostaden (SCB, 

2022b). 

De tre skedena i livet att flytta inom landet återfinns bland både män 

och kvinnor under hela den studerade perioden, även om det finns vissa 

könsskillnader. Bland de unga vuxna som flyttar mest är det kvinnor i 

åldrarna 20–24 år som flyttar mer än alla andra. Åren 2017–2021 

flyttade 1 000 kvinnor 20–24 år i genomsnitt 436 gånger per år, männen 

gjorde i snitt 380 flyttningar per 1 000 personer och år.  

Flyttningar efter flyttningstyp och bakgrund 
Utrikes födda flyttar generellt oftare än inrikes födda inom Sverige. Det 

är ett mönster som har förstärkts på senare år. Under perioden 2002–

2006 gjorde 1 000 inrikes födda personer i genomsnitt 134 flyttningar 

inom landet per år, se diagram 7. Motsvarande antal flyttningar per år 

för 1 000 utrikes födda personer var 187. Antalet flyttningar per 1 000 

utrikes födda personer har sedan dess ökat med varje femårsperiod, 

medan antalet flyttningar per 1 000 inrikes födda personer har minskat 

något. Under 2017—2021 flyttade 1 000 inrikes födda personer i 

genomsnitt 128 gånger per år. Utrikes födda flyttade nära dubbelt så 

mycket, 236 flyttningar per 1 000 personer.  

Inrikes födda har sett till utvecklingen av antalet flyttningar per 1 000 

personer under de senaste femårsperioderna flyttat mindre inom 

kommuner och något mer mellan kommuner inom ett län. För utrikes 

födda har antalet flyttningar per 1 000 personer ökat för samtliga typer 

av flyttningar. Fördelningen av flyttningar efter flyttningstyp är ungefär 

densamma för inrikes och utrikes födda under samtliga perioder.  
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Diagram 7. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp 
och bakgrund, 2002—2021 

 
”Inom kn” avser flyttningar inom kommun. 

Ålderssammansättningen skiljer sig åt mellan inrikes och utrikes födda. 

Vid slutet av år 2021 var 15 procent av de utrikes födda i de mest 

flyttbenägna åldrarna 20–29 år, jämfört med 12 procent i gruppen 

inrikes födda. Utrikes födda har också en betydligt högre andel i 

åldrarna 30–39 år, 21 procent jämfört med 12 procent bland inrikes 

födda.  

Även när vi tar hänsyn till skillnader i ålderssammansättning gör utrikes 

födda fler flyttningar per 1 000 personer än inrikes födda. Under 

perioden 2017–2021 var antalet flyttningar per 1 000 personer högre för 

utrikes födda i samtliga åldersgrupper förutom de två äldsta, 90–94 år 

samt 95 år och äldre, se diagram 8. Även tidigare har utrikes födda haft 

en högre benägenhet att flytta i de flesta åldersgrupperna. Under 

perioderna 2002–2006 och 2007–2011 finns det en ytterligare 

åldersgrupp där inrikes födda gjorde fler flyttningar per 1 000 personer 

än utrikes födda, det är gruppen 20–24 år. 



 

11 SCB – Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län. 2002—2021 

Diagram 8. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter ålder och 
bakgrund, 2017–2021 

 

Utrikes födda med olika vistelsetid i Sverige 
För utrikes födda finns det ett tydligt samband mellan antalet 

flyttningar och vistelsetid i Sverige. De som har varit bosatta i Sverige 

en kortare tid flyttar i genomsnitt oftare än de som bott i landet en 

längre tid. Under exempelvis perioden 2017–2021 var antalet 

flyttningar per 1 000 utrikes födda personer i genomsnitt 410 per år för 

dem som varit bosatta i Sverige 0–4 år. Antalet flyttningar av 1 000 

personer som bott i Sverige 5–9 år var i snitt 267 per år, och för 

personer bosatta i Sverige i minst 10 år 129 per år. Motsvarande siffra 

för inrikes födda var 128 per år. De utrikes födda närmar sig alltså 

succesivt de inrikes födda ju längre tid de bott i Sverige, se diagram 9. 

Även när vi studerar utvecklingen över tid finns det tydliga skillnader 

mellan utrikes födda efter hur länge de bott i Sverige. Antalet 

flyttningar per 1 000 utrikes födda bosatta i Sverige 0–4 år har ökat för 

varje femårsperiod medan utrikes födda boende i landet sedan minst 10 

år har en utveckling som mycket mer liknar den för inrikes födda, med 

färre flyttningar per 1 000 personer den senaste femårsperioden jämfört 

med 2002–2006. 
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Diagram 9. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 utrikes födda personer per år efter 
flyttningstyp och tid i Sverige, 2002—2021 

 
”Inom kn” avser flyttningar inom kommuner. 

Utrikes födda som har varit i Sverige en kortare tid är generellt yngre än 

utrikes födda som har varit i Sverige en längre tid. Vid slutet av 2021 var 

25 procent av de som bott i Sverige 0–4 år i åldrarna 20–29 år, jämfört 

med 9 procent bland de som bott i Sverige i minst 10 år.  

Även när vi tar hänsyn till de olika åldersfördelningarna består 

skillnaderna i benägenhet att flytta, se diagram 10. Under perioden 

2017—2021 gäller för samtliga åldersgrupper att de som varit bosatta en 

kortare tid i landet i genomsnitt flyttar oftare än jämngamla personer 

som varit en längre tid i Sverige. Högst benägenhet att flytta har 

personer 20–24 år som bott i Sverige en kortare tid än fem år. 

Diagram 10. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 utrikes födda personer per år efter 
ålder och tid i Sverige, 2017–2021 

 

Resultat för gruppen för vilken uppgift om invandringstid saknas visas inte i diagrammet.  



 

13 SCB – Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län. 2002—2021 

Utrikes födda flyttar oftare inom Sverige än inrikes födda, men det finns 

stora variationer mellan olika födelseländer inom gruppen utrikes 

födda. Till exempel födda i Finland, med en äldre befolkningsstruktur, 

flyttar i regel mer sällan än inrikes födda. Personer födda i Syrien, som 

har en betydligt yngre åldersstruktur, flyttar i mycket högre 

utsträckning jämfört med inrikes födda. Personer födda i Syrien har 

generellt varit i Sverige en kortare tid än personer födda i Finland. 

Under perioden 2017—2021 flyttade 1 000 personer födda i Finland i 

genomsnitt 89 gånger per år. Under samma period flyttade 1 000 

personer födda i Syrien 429 gånger per år, att jämföra med de 128 

flyttningarna per år som gjordes av 1 000 inrikes födda personer.  

Under åren 2014—2017 var personer födda i Syrien den födelselands-

grupp som gjorde flest flyttningar per person, vilket kan kopplas till en 

historiskt stor asylinvandring från Syrien under dessa år till följd av 

inbördeskriget i Syrien. En tidigare studie som fokuserat på flyttmönster 

bland flyktingar visar att var tredje kommunmottagen flykting år 2016 

tre år senare hade lämnat den kommun de kom till. Det finns dock stora 

variationer bland kommunerna (SCB, 2020; SCB, 2021). 

Inrikes födda med olika bakgrund 
Likt utrikes födda, finns det skillnader i flyttbenägenhet även inom 

gruppen inrikes födda. Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 

flyttar oftare än inrikes födda med en utrikes född förälder, som i sin tur 

flyttar oftare än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Under 

perioden 2017–2021 flyttade 1 000 inrikes födda personer med två 

inrikes födda föräldrar i genomsnitt 119 gånger inom Sverige, se 

diagram 11. Motsvarande antal flyttningar för inrikes födda med en 

respektive två utrikes födda föräldrar var 157 och 182. 

Diagram 11. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 inrikes födda personer per år efter 
flyttningstyp och bakgrund, 2002—2021 

 
”Inom kn” avser flyttningar inom kommuner. 
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Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar har en yngre ålders-

struktur än inrikes födda med minst en inrikes född förälder. Vid slutet 

av år 2021 var nästan hälften av de inrikes födda med två utrikes födda 

föräldrar under 15 år. Motsvarande andelar i de två andra grupperna 

med inrikes födda var 30 procent (en inrikes född förälder) och 16 

procent (två inrikes födda föräldrar).  

När vi tar hänsyn till ålder är skillnaderna mellan grupperna inte längre 

lika tydliga. Det är framför allt i de yngsta åldersgrupperna som det 

fortsatt tydligt görs fler flyttningar per 1 000 personer i grupperna med 

minst en utrikes född förälder under åren 2017—2021, se diagram 12. I 

de övriga åldersgrupperna har personer med två inrikes födda föräldrar 

ofta något lägre benägenhet att flytta än personer med en eller två 

utrikes födda föräldrar. De stod för fler flyttningar per 1 000 personer i 

en åldersgrupp, 20–24 år.  

Diagram 12. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 inrikes födda personer per år efter 
ålder och bakgrund, 2017–2021 

 
Resultat för inrikes födda med två utrikes födda föräldrar samt en inrikes och en utrikes född förälder 
visas inte i alla åldersgrupper, på grund av för få personer i högre åldrar. 

Flyttningar efter flyttningstyp och utbildning 
Utbildningsnivå redovisas i fyra grupper baserat på högsta 

utbildningsnivå vid slutet av aktuellt flyttningssår: förgymnasial, 

gymnasial, eftergymnasial kortare än tre år och eftergymnasial tre år 

eller längre. Det finns personer för vilka uppgift om utbildningsnivå 

saknas, dessa har exkluderats från analyserna. För åren 2002—2007 

saknas uppgift om utbildningsnivå för personer yngre än 16 år och äldre 

än 74 år. Vid jämförelser över tid redovisas därför resultatet för 

personer i åldrarna 16–74 år. 

Personer med en eftergymnasial utbildning kortare än tre år har högst 

benägenhet att flytta under samtliga femårsperioder, se diagram 13. De 

följs av personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning. Under de 
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första tre femårsperioderna hade personer med förgymnasial utbildning 

lägst benägenhet att flytta. Under 2017—2021 har flyttbenägenheten 

inom denna grupp ökat till samma nivå som gymnasieutbildade.  

Utvecklingen över tid skiljer sig åt mellan grupper med olika 

utbildningsnivå. För gruppen med förgymnasial utbildning har 

flyttningarna ökat kontinuerligt över tid, oavsett flyttningstyp. Under 

perioden 2002—2006 flyttade 1 000 personer i denna grupp i genomsnitt 

117 gånger per år. Det har ökat till 154 gånger per år under perioden 

2017—2021. Det är en ökning med 32 procent och det är inom denna 

grupp som antalet flyttningar har ökat mest under den studerade 

tjugoårsperioden.  

Förändringen för övriga utbildningsgrupper är mindre. Inom gruppen 

med gymnasial utbildning har antalet flyttningar per 1 000 personer 

minskat något, från 158 per år under perioden 2002—2006 till 154 per år 

under perioden 2017—2021. I gruppen med eftergymnasial utbildning 

kortare än tre år har det totala antalet flyttningar per 1 000 personer 

ökat något från 178 till 181 per år under den studerade perioden. För 

gruppen med en minst treårig eftergymnasial utbildning har antalet 

flyttningar per 1 000 personer minskat från 170 till 161 per år under den 

studerade perioden.  

Diagram 13. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer i åldrarna 16–74 år per 
år efter flyttningstyp och utbildningsnivå, 2002—2021 

 

”Inom kn” avser flyttningar inom kommuner.  

När det gäller ålder kan det noteras att under den senaste femårs-

perioden, 2017—2021, har de med förgymnasial utbildningsnivå en 

högre flyttbenägenhet än andra utbildningsgrupper i åldrarna 20–24 år 

samt 30–64 år, se diagram 14. Bland 25–29-åringarna är det de med 

minst 3 års eftergymnasial utbildning som flyttar oftast. Det är värt att 

nämna här att en del unga vuxna vid universitet eller högskolor, med 

eftergymnasial utbildning kortare än tre år som högsta utbildningsnivå, 

fortfarande kan vara under utbildning vid flyttillfället. Vissa kan ha 
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avslutat sina studier före årsskiftet och flyttat innan de får sin examen 

efter årsskiftet.  

Diagram 14. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter 
utbildningsnivå för personer 15 år och äldre, 2017–2021 

 
Resultat för 15–19 åringar med eftergymnasial utbildning visas inte i diagrammet på grund av för få 
personer. 

I diagram 15 visas det genomsnittliga antalet flyttningar per 1 000 

personer efter bakgrund och utbildningsnivå under perioden 2002–

2021. Det kan noteras att flyttmönster efter utbildningsnivå skiljer sig 

åt mellan inrikes och utrikes födda under den studerade perioden, både 

när det gäller utveckling över tid och när det gäller skillnader i 

flyttbenägenhet mellan grupper med olika utbildningsnivå. 

Diagram 15. Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer i åldrarna 16–74 år per 
år efter bakgrund och utbildningsnivå, 2002—2021.  
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Bland inrikes födda har flyttbenägenhet för personer med förgymnasial 

utbildning inte förändrats mycket över tid. En tydlig minskning av 

flyttningar visas för andra utbildningsgrupper. Inom gruppen inrikes 

födda är det personer med eftergymnasial utbildning kortare än tre år 

som flyttar oftast under samtliga perioder. 

För utrikes födda har antalet flyttningar per 1 000 personer per år ökat i 

alla utbildningsgrupper mellan perioden 2002—2006 och perioden 

2017—2021. Den största ökningen syns bland de med förgymnasial 

utbildning. Flyttningarna per 1 000 personer per år i denna grupp har 

ökat från 171 till 258 gånger under den studerade perioden, vilket är en 

ökning med 51 procent. Inom gruppen utrikes födda flyttade personer 

med eftergymnasial utbildning kortare än tre år oftast under perioden 

2002—2016. Under den senaste femårsperioden, 2017—2021 är det de 

med förgymnasial utbildning samt de med eftergymnasial utbildning 

kortare än tre år som flyttar oftast.  

Uppdelningen efter inrikes och utrikes födda visar att den ökning man 

ser i diagram 13 för de med förgymnasial utbildning, härrör från ett 

förändrat flyttmönster för utrikes födda. Dessutom har andelen utrikes 

födda i gruppen med förgymnasial utbildning ökat från 16 procent 

under perioden 2002—2006 till 30 procent under perioden 2017—2021. 

Det innebär att utrikes föddas flyttmönster har en allt större betydelse 

för utvecklingen totalt sett i gruppen med förgymnasial utbildnings-

nivå. Detta gäller även för övriga utbildningsgrupper, då andelen utrikes 

födda har ökat i alla utbildningsgrupper.  

Jämfört med inrikes födda har utrikes födda en högre benägenhet att 

flytta på alla utbildningsnivåer under samtliga perioder. Den största 

skillnaden mellan inrikes och utrikes födda syns under perioden 2017–

2021 bland personer med förgymnasial utbildning. I genomsnitt flyttade 

1 000 utrikesfödda personer i denna utbildningsgrupp 258 gånger per år, 

medan motsvarande för inrikes födda under samma period var 112 per 

år. Flyttbenägenheten för utrikes födda med förgymnasial utbildning är 

därmed 130 procent högre än för inrikes födda med samma utbildnings-

nivå under perioden 2017—2021. 
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Kort om statistiken 

Uppgifter om befolkning och flyttningar i denna rapport har hämtats 

från Registret över totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om utbildning 

har hämtats från databasen STATIV. I rapporten används utbildnings-

nivå vid slutet av aktuellt flyttningssår. Läs mer om registrens innehåll 

och kvalitet på SCB:s webbplats: Mikrodata för Registret över 

totalbefolkningen (RTB) (scb.se) samt Longitudinellt register för 

integrationsstudier (STATIV) (scb.se). 

Flyttningar per 1 000 personer ställer antalet flyttningar i relation till 

medelfolkmängden. Måttet visar hur många gånger 1 000 personer i 

genomsnitt flyttar under ett visst år.  

Medelfolkmängden används i regel då man ska jämföra händelser som 

sker under ett år eller en period. Medelfolkmängden för år t räknas ut 

genom följande formel: 

(Folkmängden 31 december år t-1 + Folkmängden 31 december år t) / 2 

Med ålder avses i rapporten ålder i slutet av flyttåret. 

År 2003 utbröts Knivsta kommun från Uppsala kommun. År 2007 bytte 

Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Således ändras 

typ av flyttningar i analysen samma år av kommunändringar. 

https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/individregister/registret-over-totalbefolkningen-rtb/
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/individregister/registret-over-totalbefolkningen-rtb/
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/longitudinella-register/stativ--en-longitudinell-databas-for-integrationsstudier/
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/longitudinella-register/stativ--en-longitudinell-databas-for-integrationsstudier/
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SCB beskriver Sverige SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 


