Flyttmönster i Grönköping
- fördjupat underlag för befolkningsprognoser 2017

Befolkningsprognoser bygger i grunden på antaganden om antal
födda, döda, inflyttare och utflyttare. Den stora osäkerheten
gäller antagandet om inflyttning. Antaganden om antal födda
barn och antal döda bygger på förhållandevis förutsägbara
beteenden och förlopp. Utflyttning tenderar att följa inflyttning,
varför också antagandet om utflyttning vanligtvis beror på
antagandet om inflyttning.
Inflyttning till en kommun styrs av en rad faktorer och beror inte
minst på vad som sker i andra närliggande kommuner. I
kommuner med ett inflyttningstryck är t.ex. nybyggnation
gränssättande för tillväxten.
I en situation med ett omfattande flyktingmottande är
migrationsverkets prognoser för fortsatt flyktingmottande till
landet viktigt att ta hänsyn till. Ännu viktigare är att beakta
asylmottagandet i den egna kommunen och hur den utvecklas.
Asylsökande som så småningom beviljas uppehållstillstånd
kommer att registreras som utrikes inflyttare till kommunen. Det
är också viktigt att förstå hur gruppen nyanlända rör sig mellan
kommuner efter erhållna uppehållstillstånd. Gruppen nyanlända
flyttar inte efter samma mönster som övriga flyttare och utgör i
många kommuner en tillfällig ökning av in- och utflyttning.
Detta fördjupade underlag för befolkningsprognoser syftar till att
stödja antaganden om in- och utflyttning i samband med
befolkningsprognoser. Data härrör från SCB och
Migrationsverket. Samtliga bearbetningar har genomförts av
prognosgruppen vid Statisticon AB.

Bild 1

Befolkningsutveckling i Grönköping 1980-2016
[antal personer]

Befolkningsutvecklingen i en kommun
består av fyra delar – antalet inflyttare,
utflyttare, födda och döda. Under de
senaste åren har de flesta kommuner i
Sverige upplevt en befolkningsökning.
Förklaringen är dels utrikes inflyttning, dels
ett ökat antal födda barn i den stora 90talistgenerationen.
De kommuner som växer mest på grund av
inrikes omflyttningar är pendlingsnära
grannkommuner till storstäderna
Stockholm, Göteborg eller Malmö. Dessa
tre storstäder har negativa flyttnetton
gentemot övriga kommuner i Sverige.
Grönköping har haft en varierande men
relativt stadig befolkningsutveckling med
både upp och nedgångar från 1980 till
2016, under den perioden har folkmängden
ökat med cirka 40 personer per år.
Kommunens hittills största folkmängd
under denna period uppnåddes 2016
motsvarande cirka 22 400 personer. Sedan
1980 har befolkningen stigit med drygt 1
400 personer. Strukturmässigt har också
förändringar skett. 65-åringar och äldre har
sedan 1980 blivit knappt 1 700 fler och
andelen av befolkningen ökat med drygt 6
procent. 0-19 åringar har blivit drygt 700
färre vilket gör att andelen mot
totalbefolkningen är 5 procent mindre. Den
arbetsföra åldrarna 20-64 år har ökat med
ca 460 personer sedan 1980, det är dock
en nedgång andelsmässigt pga den stora
ökningen av den äldre befolkningen. 54
procent av befolkningen är i arbetsför
ålder.

Förändringskomponenter Grönköping 1997-2016
[antal personer]

Bild 2

I bilden till höger förklaras hur de olika
förändringskomponenterna utvecklats över
tid från 1997 fram till 2016. Under hela
perioden har det varit ett positivt utrikes
flyttnetto vilket har blivit större under
senare år och i synnerhet under 2016 vilket
till stor del förklarar den stora folkökningen
det året. Totalt sett under dessa 20 år har
det totala utrikes flyttnettot motsvarat
knappt 1 350 personer.
Det inrikes flyttnettot har varit varierande
under de senaste 20 åren men har under
de senaste 5 åren varit positivt mycket på
grund av en ökad byggnation i kommunen.
Inrikes in- och utflyttning utgörs till störst
del av personer som är födda i Sverige,
men drygt en fjärdedel av inrikes flyttarna
2016 till Grönköping är födda utanför
Sverige och drygt en femtedel av flyttarna
från Grönköping. Se vidare kommande
avsnitt för en beskrivning av flyttningar
uppdelat på flyttarnas födelseplats.
Födelsenettot har i stort sett varit negativt
historiskt sett 1997 med undantag om åren
2010 och 2011 då det var svagt positivt.

In- och utrikes flyttningar i Grönköping 1997-2016

Av bilden ovan framgår att utrikes inflyttning efter relativt stabila nivåer
tog fart under år 2016, se vidare avsnitt om asylsituationen. I flertalet
andra kommuner ökade utrikes inflyttning under 2014 eller 2015 i
samband med krisen i Syrien.

Åldersstruktur i Grönköping
[antal personer per ålder år 1980, 1990, 2000, 2010, 2016]

Bild 4

I diagrammet till höger visas
befolkningsstrukturen i kommunen jämfört
över tid. Befolkningsstrukturen anger hur
stort antal varje åldersgrupp utgör av hela
befolkningen. I diagrammet syns hur den
stora gruppen som är födda i början av 90talet och fortfarande var många när de var
runt 20 år 2010 har flyttat från kommunen i
relativt stor utsträckning, dock är det fler
personer idag än 2010 i fertil ålder vilket
gör att barnantalet kan komma att öka de
närmaste åren. En annan stor förändring –
som också kan antas fortsätta – är
ökningen av antalet äldre personer.

Asylsituationen i Grönköping
[antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem per den första varje månad]

Bild 5

Asylsituationen i många av Sveriges
kommuner präglas av ett kraftigt ökat
mottagande under hösten 2015. Även i
Grönköping ökade tillströmningen under
hösten 2015, utifrån ett befintligt
asylmottagande på förhållandevis låga
nivåer, motsvarande cirka 75 personer så
var antalet som högst i mars 2016 på cirka
450 personer.
I praktiken befinner sig asylsökande
flyktingar i en kommun under 1-2 år innan
ett uppehållstillstånd eventuellt beviljas
med påföljande folkbokföring och
registrering som utrikes inflyttade.
Sedan tillströmningen under december
månad 2015, har antalet ärenden minskat
förmodligen av nedläggning av boende vid
årsskiftet 2016/2017. Dock återstår
fortfarande ett antal ärenden där
asylsökande väntar på beslut. Den första
september befann sig drygt 150 personer i
mottagningssystemet. Av de knappt 250
utrikes inflyttade till Grönköping under
2016 var flertalet sannolikt personer som
beviljats uppehållstillstånd under året samt
anhöriga till några av dessa.
Så länge det finns ett asylmottagande i
Grönköping är det rimligt att förvänta sig
en fortsatt hög nivå på utrikes inflyttning.
Även om antalet flyktingar som kommer till
Sverige har minskat väsentligt, pågår
nedläggningar av boenden på många håll i
Sverige med påföljande omflyttning mellan
kommuner av personer som fortfarande
väntar på beslut.

In- och utflyttningar per åldersklass i Grönköping
[genomsnitt år 2014-2016]

Bild 6

I det följande avsnittet redogörs för hur
flyttning sker i olika åldrar samt för män
respektive kvinnor.
Åldersstrukturen hos Grönköpings in- och
utflyttare följer ett förväntat mönster. Det
finns en positiv nettoinflyttning i näst intill
alla åldrar och framförallt i åldrar med
barnfamiljer. Den största omflyttningen
sker i gruppen 19-24 år, där är det många
som både söker sig bort för studier eller
jobb på annan ort. Det är i den åldern som
det största negativa flyttnettot finns.

Bild 7, 8

Liksom av föregående bild framgår att positiva nettoinflyttningen sker i samtliga åldersgrupper förutom 19-24 år, det största positiva flyttnettot
tillsammans utgör barnfamiljerna (0-18 år samt 25-44 år). Noterbart är dock att det förekommer ett betydande antal flyttningar i båda riktningarna, i
samtliga åldersgrupper.
Bilden av de åldersmässiga flyttmönstren förändras om vi istället betraktar enbart inrikes flyttningar till och från Grönköping (högra diagrammet). År
2016 finner vi ett mer blygsamt positivt flyttnetto bland barnfamiljer samt ett större negativt flyttnetto för 19-24 år. Eftersom att flyttningar över 65 år
nästan enbart sker inrikes så är förändringen där inte lika stor.
Således är det, vilket även framgått av tidigare avsnitt, utrikes inflyttning som ger Grönköping det största positiva flyttnetto.

Flyttbenägenhet i Grönköping år 2014-2016
(antal flyttare per invånare i respektive åldersklass)

Bild 9

Genom att relatera antalet utflyttare till
befintlig folkmängd i respektive åldersklass
erhålls vad som brukar kallas
flyttbenägenhet, eller ”risken” att en person
flyttar ut i en viss ålder. Diagrammet till
vänster visar hur flyttbenägenheten ser ut
för män respektive kvinnor i Grönköping,
beräknat som ett genomsnitt för åren
2014-2016.
Mönstret stämmer väl överens med många
andra kommuner i landet. Flyttbenägenhet
är som störst i åldrarna 18 – 30 år och
kvinnor flyttar som regel tidigare än män,
dock flyttar män i nästan lika stor
utsträckning men alltså något senare än
kvinnorna. Knappt var fjärde kvinna i 20årsåldern flyttar från Grönköping att
jämföra med ungefär var sjätte man.

I samband med ökningen av antalet
asylsökande under hösten 2015 och den
därpå följande utrikes inflyttningen som en
konskevens av beviljade uppehållstillstånd
ökade komplexiteten i att förstå och
prognostisera flyttningar. Dels omfattningen
på den ökade utrikes inflyttningen till
kommunerna, dels nyanländas flyttning
mellan kommuner.
För att få en uppfattning om dessa
flyttmönster kan data delas upp efter
flyttarnas födelseplats. Med födelseplats
Sverige avses flyttare födda i Sverige, med
Övriga världen avses länder utanför Europa
och med övriga EU/EFTA avses länder i
Europa förutom Sverige. I Grönköping är
sannolikt huvudelen av flyttarna födda i
Övriga världen personer som kommit till
Sverige som flyktingar eller anhöriga till
dessa. I bilden till höger visas flyttning till och
från Grönköping uppdelat efter flyttarnas
födelseplats. Denna uppdelning motsvarar
alltså de gula staplarna i bild 2 (inrikes
flyttnetto).
In- och utflyttning för flyttare födda i Sverige
uppvisar en trend på svagt minskade rörelser
under de tre senaste åren och låg 2016 på
ett svagt positivt netto. Flyttningar i gruppen
födda i övriga världen uppvisade ett positivt
flyttnetto under 2013-2016, majoriteten av
dessa personer har sannolikt en
flyktingbakgrund. Inflyttarna i denna grupp
har således fått sitt uppehållstillstånd i en
annan kommun och sedan flyttat vidare till
Grönköping, samt att utflyttarna fått sitt
uppehållstillstånd i kommunen och sedan
flyttat vidare till en annan kommun, man ses
då alltså som inrikes flyttare.

Inrikes flyttningar i Grönköping 2013-2016 efter födelseplats
[antal personer]

In- och utrikes flyttningar i Grönköping 2016 efter födelseplats
[antal personer]

Bild 11

Av bilden framgår motsvarande inrikes
flyttningar för år 2016, men kompletterat
med utrikes flyttningar uppdelat efter
flyttarnas födelseplats.
För gruppen födda i övriga världen
(representerade av de två mittersta
staplarna) framgår tydligt hur Grönköpings
utrikes inflyttning, motsvarande knappt
200 personer, motsvaras av en inrikes
utflyttning motsvarande 160 personer år
2016. Vilket alltså tyder på att man fått sitt
uppehållstillstånd här men sedan flyttat
vidare till en annan kommun. Noterbart är
också att det flyttade ca 220 personer,
födda i övriga världen, till Grönköping från
en annan kommun i Sverige.

Bild 12, 13

Nedan visas två diagram där inrikes flyttningar delas upp i både åldersgrupper och födelseplats.
Det sammantaget positiva inrikes flyttnetto för gruppen födda i övriga världen återfinns i samtliga åldrar, vilket framgår av bilden till vänster .
För gruppen flyttare födda i Sverige (högra bilden), som uppvisar sammantaget ett i princip nollnetto bland inrikesflyttare, finns dock negativa
flyttnetton i åldersgruppen 19-24 år samt 45-64 år. I övriga åldersgrupper är flyttenettot positivt.

Flyttningar till och från Grönköping år 2016
[antal personer]

Bild 14

Stora Grannstad är den kommun med
vilket Grönköping uppvisar de mest
omfattande flyttströmmarna totalt sett. År
2016 flyttade cirka 200 personer från Stora
Grannstad till Grönköping och ca 175
personer i andra riktningen, motsvarande
ett totalt negativt flyttnetto på 25 personer.
Den näst mest betydande område som
Grönköping har ett utbyte av människor är
övriga världen där flyttnettot är positivt, ca
200 personer flyttade in till kommunen och
ca 20 personer ut. Resterande av de sju
kommunerna som visas i diagrammet har
Grönköping ett positivt flyttnetto mot
förutom Rököping och Grönstad.

Nettoflyttningar till och från Grönköping 2016
[antal personer efter födelseplats]

Bild 15

I samtliga gruppen utifrån födelseplats var
flyttnettot i Grönköping positivt, men desto
mer positivt i gruppen födda i övriga
världen. Sammantaget blev flyttnettot för
Grönköping 278 personer.
Personer födda i Sverige respektive övriga
världen uppvisade till stor del liknande
inrikes flyttmönster år 2016. Av bilden
framgår t.ex. att fler personer i båda
grupperna flyttade från Grönköping till
Stora Grannstad än vice versa, samt att
mot Lilla Grannstad var det tvärs om.

Pendling från och till Grönköping år 2015
[antal personer]

Bild 16

Pendlingen i Grönköping sker främst till
och från Stora Grannstad. År 2015
pendlade cirka 1800 personer från
Grönköping till Stora Grannstad och ca
650 personer i motsatt riktning.
Av alla dessa tio kommuner uppvisar
Grönköping ett negativt pendlingsnetto
och var totalt sett mot alla kommuner runt
om i landet ca -2 000 personer.

Placering i SEKOM
Bild 17

I bilden till höger finns den sociala
kompassen för Grönköping och dess
närliggande kommuner där de stora flyttoch pendlingsrörelserna sker.
Grönköping befinner sig i det gröna
landskapet och här återfinns kommuner
som befinner sig i en socioekonomiskt
gynnsam situation. Oftast har kommunerna
här antingen en egen stark arbetsmarknad
eller på pendlingsavstånd till en stark
arbetsmarknad, dock inte lika nära som
förortskommunerna till de tre storstäderna
där nettoinkomsten är högre och
befolkningen yngre.
Grönköping har närhet till tre storstäder
som ligger i det orangea landskapet. Här
finns utöver starka arbetsmarknader även
universitet och högskolor vilket gör att den
yngre befolkningen väljer en flytt till dessa
städer för studier.
Kommunen har också närhet till kommuner
i det blå och gula landskapet. Dessa
kommuner befinner sig geografiskt sett
ytterligare längre bort från en stor
arbetsmarknad vilket gör att
arbetslösheten här är högre än i övriga
kommuner.

Sammanfattning
•

#1-Positiva flyttnetton driver befolkningsutvecklingen i Grönköping
De senaste åren har både in- och utrikes flyttnetto varit positiva vilket har gett en positiv befolkningsutveckling

•

#2-Fortsatt hög utrikes inflyttning under kommande året
Det finns fortfarande ett antal personer som väntar på sitt uppehållstillstånd i kommunen vilket gör att det även
under 2017 kommer att vara en stor utrikes inflytt till Grönköping

•

#3-Inrikes inflyttning från Övriga världen
Att inrikes flyttnettot under de senaste åren varit positiv har till stor del att göra med att gruppen födda i övriga
världen i högre utsträckning till än från Grönköping

•

#4-In- och utflyttning bland svenskfödda
Framförallt är det åldersgrupper där barnfamiljer befinner sig i samt 65-år och äldre som Grönköping har en
dragningskraft när det gäller svenskfödda flyttare, anledningen till att det inte är positivt totalt sett är att
kommunen tappar personer i 19-24 år

•

#5-Positiva inrikes flyttnetton förutsätter fler bostäder och flyttkedjor
För att skapa förutsättningar för positiva inrikes flyttnetton krävs attraktiva boenden för framförallt den äldre
befolkningen vilket i sin tur kan ligga till grund för flyttkedjor där fler småhus blir tillgängliga

Statisticon AB
Vi ser livet bakom siffrorna
+46 (0)10 130 80 00, info@statisticon.se, www.statisticon.se
Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm Sweden

