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Begreppsförklaringar
Inrikes flyttnetto: Antalet inflyttningar till Kronobergs län från andra län –
Antalet utflytningar från Kronobergs län till andra län
Utrikes flyttnetto: Antalet invandringar från andra länder till Kronobergs län –
Antalet utvandringar till andra länder från Kronobergs län
Födelsenetto: Antalet födda i Kronobergs län – Antalet döda i Kronobergs
län
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Sammanfattande beskrivning
SCB sammanfattar befolkningsutvecklingen under 2016 med att:
Under året ökade den folkbokförda befolkningen med 144 136 personer, av dessa
var 61 755 kvinnor och 82 381 män. Denna ökning är 40 474 personer fler än
2015 års rekordstora folkökning. Även den relativa folkökningen, det vill säga
folkökningen i relation till folkmängden i landet, är förhållandevis stor under
2016. Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent. För att hitta en folkökning
som överstiger 2016 års relativa folkökning får vi leta i historiska statistikböcker
tillbaka till år 1861 då Sveriges folkmängd ökade med 1,49 procent.
Den höga tillväxten i riket avspeglar sig i Kronobergs län som
fortsätter att ha en hög befolkningstillväxt jämfört med tidigare år.
Under 2016 uppgick ökningen i länet till 1,7 procent (3 259 personer),
vilket är en rekordökning sett till tidsperioden 1970-2016. Ökningen
innebar att vid utgången av 2016 uppgick befolkningen i länet till 194
628 personer.
Under året ökade befolkningen i samtliga av länets kommuner. Sedan
70-talet har detta bara inträffat två gånger tidigare, varav 2015 var ett
av dessa tillfällen.
Den rekordartade ökningen under 2016 berodde främst på ett högt
positivt utrikes flyttnetto. Men även ett positivt födelsenetto bidrog till
befolkningsökningen i länet. Fortsatt hade länet ett negativt inrikes
flyttnetto; dock ökade antalet inflyttningar och antalet utflyttningar
minskade.
All statistik i rapporten är hämtad från Statistiska centralbyrån.
För frågor om rapportens innehåll kontakta:
robin.rikardsson@kronoberg.se
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Befolkningsutveckling 2016
Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer
under 2016
Kronobergs län fortsätter att växa i en historiskt sett mycket hög takt.
2016 ökade antalet invånare i länet med 3 259 personer, vilket var en
större ökning än föregående år. Totalt uppgick folkmängden i länet till
194 628 personer den 31 december 2016 och 49,2 procent av
befolkningen var kvinnor. Länet har nu haft en befolkningstillväxt
under femton år i rad.
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Diagram: Folkmängd i Kronobergs län och årlig förändring (1990-2016).
Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg

Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner
Historiskt sett tillhör det inte vanligheterna att befolkningen ökar i
länets samtliga kommuner, utan de senaste decennierna har
befolkningstillväxten i länet främst varit koncentrerad till Växjö
kommun. Under 2016 ökade befolkning dock, för andra året i rad, i
länets samtliga kommuner.
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Diagram: Folkmängd i kommunerna och förändring (2016). Källa: SCB och
bearbetningar av Region Kronoberg

I relativa tal hade kommunerna Lessebo, Älmhult samt Markaryd
högst befolkningstillväxt under 2016 och i Växjö och Ljungby var den
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som lägst. I faktiska tal hade dock Växjö kommun, följt av Älmhults
kommun, den högsta tillväxten under året.
Högre tillväxt än i riket de senaste åren
Över tid har befolkningstillväxten i länet legat under riksgenomsnittet,
främst med anledning av en stark tillväxt i storstadsregionerna. Men de
senaste två åren har tillväxttakten i länet överstigit rikets.
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Diagram: Genomsnittlig årlig procentuell befolkningsförändring (19902016). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg

Länet hade en negativ befolkningsutveckling under andra hälften av
nittiotalet. Sedan dess har tillväxttakten i länet successivt ökat varje
femårsperiod. Jämfört med tidsperioden 2010-2014 var den årliga
tillväxttakten i länet 2015-2016 mer än dubbelt så hög.
Invandringen främsta komponenten bakom tillväxten
Den historiskt sett höga invandringen till Sverige får stort genomslag i
Kronobergs län; till stora delar beror befolkningstillväxten i länet på
att det invandrar fler än vad det utvandrar. För samtidigt har länet ett
negativt inrikes flyttnetto.
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Diagram: Befolkningstillväxten uppdelad i komponenteter, Kronobergs län
(2000-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg
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Det positiva utrikes flyttnettot stod för 86 procent av
befolkningstillväxten i länet under 2016. Resterande del utgjordes av
ett positivt födelsenetto. Samtidigt fortsatte det inrikes flyttnettot att
vara negativt.
Jämfört med 2015 förbättrades nettosiffrorna för samtliga av de
studerade komponenterna under 2016. I faktiska tal ökade det utrikes
flyttnettot mest. I relativa tal ökade dock födelsenettot mest som
nästan fördubblades. För tredje året i rad förbättrades dessutom det
inrikes flyttnettot, även om det fortsatt låg kvar på en negativ nivå.
Fler kommuner med positivt födelseöverskott
Sett till hela 2000-talet är det endast Alvesta- och Växjö kommun som
har haft ett positivt födelsenetto. Under 2016 noterades dock ett
positivt födelsenetto i samtliga kommuner förutom Tingsryd och
Markaryd.
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Diagram: Befolkningstillväxtens komponenter, Kronobergs läns kommuner
(2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg

Fortfarande är det dock primärt ett positivt utrikes flyttnetto som
driver befolkningstillväxten i länets kommuner. Under 2016 hade
samtliga av länets kommuner ett positivt utrikes flyttnetto.
Under 2000-talet är det endast Växjö kommun av länets kommuner
som har haft ett sammanlagt positivt inrikes flyttnetto. Under 2016
hade kommunen dock ett negativt inrikes flyttnetto samtidigt som
kommunerna Älmhult, Markaryd samt Ljungby hade ett positivt.
Av länets kommuner var det endast Älmhult som hade ett positivt
netto sett till alla de tre befolkningskomponenterna.
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Invandringen till länet ökade
Antalet personer som invandrade till Kronobergs län uppgick under
2016 till 4041 personer. Jämfört med 2015 var detta en ökning på
drygt 500 personer. Samtidigt minskade utvandringen något vilket
medförde att det utrikes flyttnettot ökade relativt kraftigt.
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Diagram: In- och utvandring till Kronobergs län (2000-2016). Källa: SCB
och egna bearbetningar av Region Kronoberg

I relation till befolkningen har Kronobergs län haft det högsta
migrationsnettot av samtliga län under tidsperioden 2012-2016. Under
2016 hade endast Kalmar län, i relation till befolkningen, ett högre
migrationsnetto än Kronobergs län.
Antalet inrikes inflyttare ökade
Kronobergs län har under lång tid haft ett negativt inrikes flyttnetto i
relation till andra län i Sverige. Främst är det yngre vuxna som står för
utflyttningarna och de går främst i riktning mot storstadsregionerna.
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Diagram: Inrikes in- och utflyttning till Kronobergs län (2000-2016). Källa:
SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg

Antalet in- och utflyttningar till länet hänger samman med hur många
som bor i länet som helhet. Ju fler som bor i länet, desto fler
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flyttningar. Det intressanta i sammanhanget är att se till nettosiffrorna,
det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttningar.
Under 2016 ökade, för tredje året i rad, antalet inrikes inflyttare till
Kronobergs län. Totalt uppgick ökningen till 1,5 procent, nästan 100
personer i faktiska tal. Samtidigt minskade, om än ytterst marginellt,
antalet inrikes utflyttare för andra året i rad. Denna utveckling bidrog
till att det totala inrikes flyttnettot förbättrades från – 806 personer till
– 716 personer.
I relation till befolkningen hade Kronobergs län det fjärde lägsta
inrikes flyttnettot i landet under 2016. Högst hade Gotlands- och
Uppsala län och lägst hade Norrbottens- och Västernorrlands län.
Födelsenettot ökade kraftigt
Kronobergs län har haft ett positivt födelsenetto sedan 2006. Under
2016 ökade nettot med 266 personer, vilket nästan var en fördubbling
jämfört med föregående år. Ökningen skedde som en följd av att
antalet födda ökade med 198 personer samtidigt som antalet döda
minskade med 68 personer.
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Diagram: Födda och döda i Kronobergs län (2000-2016). Källa: SCB och
egna bearbetningar av Region Kronoberg

Totalt uppgick antalet födda i länet under 2016 till 2331 personer,
vilket var den högsta nivån sedan babyboomen under första hälften av
nittiotalet.
I relation till befolkningen hade Kronobergs län det fjärde högsta
födelsenetto i riket under 2016. Endast Stockholms-, Uppsala-, Skånesamt Västra Götalands län hade ett högre. Som lägst var det i
Gotlands-, Västernorrlands- och Kalmar län.
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Försörjningskvoten ökade
Under 2000-talet har andelen äldre bland befolkningen i Kronobergs
län ökat, samtidigt som andelen i arbetsför- och yngre ålder minskat.
Balansen mellan befolkningen i arbetsför ålder och de som är i ej
arbetsför ålder kan beskrivas genom den s.k. demografiska
försörjningskvoten, som visar kvoten mellan antalet personer i ej
arbetsför ålder och personer i arbetsför ålder. Ju högre kvot, desto
större försörjningsbörda för de som är i arbetsför ålder. I praktiken
innebär en ökande försörjningskvot att färre ska försörja fler.
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Diagram: Försörjningskvot i Kronobergs län och Riket (2000-2016). Källa:
SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg.

Mellan 2000-2016 har försörjningskvoten i Kronobergs län ökat från
75,1 till 80,5. Det innebär att 100 personer i arbetsför ålder ska
försörja drygt fem fler personer 2016 jämfört med 2000.
Anledningen till att kvoten under denna tid har ökat är främst för att
antalet äldre (65+ år) ökat, detta med drygt 8 200 personer. Även
antalet yngre (0-19 år) har ökat under denna period, men inte i samma
omfattning (drygt 2700 personer). Samtidigt har antalet i arbetsför
ålder (20-64 år) under denna period ökat med 7 000 personer. Men i
och med att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför
ålder har försörjningskvoten ökat.
I relation till övriga län hade Kronobergs län den elfte högsta
försörjningskvoten i landet under 2016. Som högst var den I
Dalarnas-, Södermanlands- och Kalmar län där den uppgick till 84.
Som lägst var den i Stockholms-, Uppsala-, Västra Götalands- samt
Skånes län där den lågt på mellan 66-74. I riket uppgick kvoten till
74,5.
8

Stora skillnader i den demografiska strukturen mellan
kommunerna i länet
Försörjningskvoten beror på hur den grundläggande demografiska
strukturen ser ut. En geografi som under lång tid har haft en hög
utflyttning tenderar att få en hög försörjningskvot, då de som flyttar
ofta är i yngre åldrar. Som en följd föds färre barn och andelen äldre
ökar.
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Diagram: Försörjningskvot i kommuner i Kronobergs län (2016). Källa: SCB
och egna bearbetningar av Region Kronoberg.

I Kronobergs län är det relativt stora skillnader i åldersstrukturerna
mellan kommunerna. Generellt sett har de mindre kommunerna i länet
en högre försörjningskvot än de större. Kommunerna Lessebo,
Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge samt Alvesta har en försörjningskvot
på 88 och uppåt.
I Älmhults- och Ljungby kommun ligger försörjningskvoten på 81
respektive 81,8, vilket är betydligt lägre än i ovan nämnda kommuner.
Ännu lägre är den i Växjö kommun där den uppgår till 74,1.
Det finns vissa skillnader i strukturen på försörjningskvoten i
kommunerna. I kommunerna Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge och
Ljungby står den äldre delen av befolkningen för över hälften av
försörjningskvoten. I övriga kommuner är det de yngre som står för
en majoritet av de som är i ej arbetsför ålder.
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Andelen män ökade
Sedan lång tid tillbaka har det bott fler män än kvinnor i Kronobergs
län och under 2000-talet har andelen män i länet ökat relativt kraftigt. I
början av 2000-talet uppgick skillnaden mellan könen till 0,1
procentenheter (213 fler män än kvinnor) och under 2016 till 1,5
procentenheter (2950 fler män än kvinnor). Under 2016 var 50,8
procent av länets befolkning män.
Det finns flera anledningar till det demografiska könsgapet i länet. En
är att yngre kvinnor i högre utsträckning än yngre män flyttat från
länet, en annan att medellivslängden för män ökat och en tredje att det
är fler män än kvinnor som invandrat till länet.
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Diagram: Andel män och kvinnor av befolkningen i Kronobergs län (2016).
Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg.

Jämfört med övriga län har Kronobergs län det tredje största
könsgapet i riket. Som störst är det i länen Norrbotten, Blekinge och
Kronoberg. Könsgapet är som minst i länen Skåne, Gotland samt
Stockholm. I riket uppgick gapet till 0,3 procentenheter under 2016.
Det bor fler män än kvinnor i samtliga av länets kommuner. Storleken
på könsgapet varierar dock kraftigt. I Uppvidinge kommun uppgår
gapet till 4,6 procentenheter, men i Växjö kommun endast till 0,7
procentenheter.
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Andelen utlandsfödda ökade
Mellan 2001-2016 har andelen utlandsfödda i Kronobergs län ökat
från 9,2 procent till 18,4 procent. Under 2016 uppgick antalet
utlandsfödda i länet till 35 870 personer.
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Diagram: Andel utlandsfödda av befolkningen i Kronobergs län och riket
(2001-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg.

Jämfört med övriga län i riket hade Kronobergs län den femte högsta
andelen utlandsfödda av befolkningen under 2016. Högst andel hade
Stockholms-, Skåne- samt Västmanlands län. Lägst andel hade
Norrbotens-, Västerbottens- samt Jämtlands län.
Utlandsfödda utgjorde under 2016 23,2 procent av länets befolkning i
åldersgruppen 15-64 år men endast tio procent av befolkningen som
var över 65 år.
Lessebo kommun hade under 2016 den högsta andelen utlandsfödda
av kommunerna i länet (25,8 procent) följt av Markaryds kommun
(22,2 procent) samt Älmhults kommun (20,6 procent). Lägst andel
hade kommunerna Tingsryd (15,6 procent), Ljungby (17,3 procent)
samt Växjö (17,4 procent). I kommunerna Lessebo, Markaryd samt
Älmhult utgjorde de utlandsfödda mer än 25 procent av befolkningen
i åldern 16-64 år.
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