Blekinges befolkningsutveckling 2017

Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala

Innehåll

aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling. Statistiken har när det är möjligt och lämpligt brutits ner på kön, ålder, utländsk
bakgrund och kommunnivå för att få så underbyggda och fördjupade analyser som
möjligt.

För att sätta Blekinges utveckling i ett sammanhang används olika jämförelsemått. I
flertalet fall används riksgenomsnittet som jämförelse för att beskriva Blekinges utveckling. När det är relevant har jämförelser gjorts med Sveriges övriga län. I andra
sammanhang där Blekinges utveckling är av intresse har utvecklingen i länet över tid
presenterats.

tillväxt, som syftar till att uppnå jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. En del i
arbetet är att införa en statistik- och analysfunktion som tar fram analyser nedbrutna
på kön, ålder och utländsk bakgrund. Region Blekinge kommer att publicera ett antal
årliga rapporter som beskriver Blekinge ur olika aspekter. Befolkningsrapporten är den
första i serien.

All statistik presenterad är från Statistiska centralbyrån (SCB).
Begreppsförklaring
Födelsenetto - Antal födda i Blekinge – antal
döda i Blekinge.
Inrikes flyttnetto – Antal inflyttade till Blekinge
från övriga län i Sverige – antal utflyttningar
från Blekinge till övriga län i landet.
Utrikes flyttnetto – Antal invandrade till Blekinge från andra länder – antal utvandrade från
Blekinge till andra länder.
Demografisk försörjningskvot - Beräknas som
antal personer 0-19 och antal personer 65 år
och äldre, dividerat med personer 20-64 år.
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Befolkningsutveckling i Sverige och
i Blekinge
För att kunna prioritera framtida insatser i Blekinge är det viktigt att förstå den demografiska
strukturen och utvecklingen. En ökande befolkning är ett mått på länets attraktivitet och avgörande
för arbetsmöjligheter, kompetensförsörjning och framtida försörjning. Den demografiska
utvecklingen ger också en bild av hur behoven av offentlig och privat service ser ut. Befolkningens
storlek och sammansättning är central för regionens framtida tillväxt.
I början av 2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare och vid årets slut var Sveriges folkmängd 10 120 242
personer. 2017 var det fjärde året i rad som landets
folkmängd ökade med över 100 000 personer, vilket
är en rekordstor ökning. Även den relativa ökningen,
ökningen i relation till folkmängden, har varit
rekordstor. Under 2016 uppgick befolkningsökningen
till 1,46 procent i Sverige, det är den största relativa
ökningen på över 150 år. Under 2017 var den relativa
folkökningen 1,25 procent, vilket historiskt sett är en
hög tillväxt även om den är lägre än under 2016.
Befolkningen i Blekinge ökade under 2017 med 918
personer och i relativa tal 0,58 procent, vilket var en
mindre ökning än de tre föregående åren där invånarantalet ökade med över 1000 personer respektive år.

Totalt uppgick länets folkmängd till 159 371 personer
vid årets slut, vilket gör Blekinge till det tredje minsta
länet i landet sett till folkmängden, till storlek är länet det minsta. Länet är det femte mest folktäta trots
att en större andel (17%) bor utanför en tätort.
De senaste årens historiskt höga befolkningstillväxt
har gjort att Blekinges folkmängd har ökat fem år i
rad och bortsett från den minskande befolkningen
2012 har folkmängden ökat under de senaste femton
åren. Befolkningen har trots det ur ett längre tidsperspektiv, utvecklats svagt i Blekinge. De senaste
decennierna har Sveriges befolkningstillväxt främst
skett i storstadsregionerna som har haft en stark
attraktionskraft.

Figur 1. Folkmängd Blekinge län och relativ befolkningstillväxt 1980–2017
162000

2,00%

160000

Folkmängd

156000

1,00%

154000
0,50%
152000
150000

0,00%

148000
-0,50%
146000
144000

-1,00%

Årlig procentuell förändring
4 Jämställd regional tillväxt | Region Blekinge

Foto: Serny Pernebjer

Källa: SCB och egen bearbetning.

Folkmängd
Jämställd regional tillväxt | Region Blekinge 5

Relativ befolkningstillväxt

1,50%
158000

Befolkningsutvecklingen i Blekinge har de
senaste åren följt trenden i riket, där de allra
flesta av Sveriges kommuner har haft en ökande
befolkning. De senaste fyra åren har samtliga
fem kommuner i Blekinge haft en växande befolkning, vilket inte har inträffat sedan 1994. Då
var ökningen en följd av den stora invandringen
främst från forna Jugoslavien. 1994 var också
senaste gången före 2014 som befolkningsökningen i länet under ett år översteg 1000
personer.

Mellan 1980-2017 ökade invånarantalet i Blekinge
med 5829 personer men både i Olofström och i
Ronneby minskade folkmängden under
samma period. Den minskande folkmängden är
inte unik för kommunerna, urbaniseringen har
pågått i flera decennier. I länets resterande tre
kommuner ökade folkmängden, främst i Karlskrona och i Sölvesborg. I relativa tal har befolkningstillväxten mellan 1980–2017 varit högst i
Sölvesborg följt av Karlskrona. Under 2017 ökade
folkmängden i faktiska tal mest i Karlskrona och
i relativa tal var tillväxten högst i Ronneby.

Under 2000-talet har Karlskrona haft den mest
stabila utvecklingen med en ökande befolkning
förutom under 2012 vilket delvis kan förklaras
med högskolans förändringar av avgifter som kan
ha bidragit till ökad utvandring från
kommunen under året.

Lägre befolkningstillväxt i Blekinge
Totalt har befolkningstillväxten i länet varit under
riksgenomsnittet, vilket illustreras i figur 2. Den
främsta orsaken är att ett fåtal regioner, storstadsregionerna, länge har haft en hög befolkningstillväxt
som därmed har stor påverkan på riksgenomsnittet.
Blekinge hade, bortsett början av nittiotalet, en
negativ befolkningsutveckling varje

femårsperiod fram till 2005. Sedan dess har länets
tillväxt varit positiv och 2015–2016 när tillväxten var
som högst i Blekinge och i riket var den genomsnittliga tillväxten högre i länet än i riket. Trots att
tillväxttakten minskade under 2017 överstiger
befolkningstillväxten i Blekinge de senaste tre åren
samtliga föregående tidsperioder.

Figur 2. Årlig genomsnittlig befolkningstillväxt 1980–2017 i Blekinge och riket
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Tabell 1. Folkmängd och förändring i Blekinges kommuner 2017

0,2%

Folkmängd

Förändring
(antal)

Förändring
(procent)

-0,2%

Olofström

13 482

65

0,5%

-0,4%

Karlskrona

66 666

404

0,6%

Ronneby

29 568

361

1,2%

Karlshamn

32 200

70

0,2%

Sölvesborg

17 455

18

0,1%
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Fler män än kvinnor i befolkningen
De senaste årens stora befolkningsökning i landet har förändrat strukturen på befolkningen och
balansen mellan kvinnor och män.

2015 var den dittills högsta ökningen av befolkningen
mellan två år, det var också det första året som
antalet män översteg antalet kvinnor i Sverige. Under
2016 och 2017 ökade andelen män i befolkningen
ytterligare, trenden har varit tydlig med högre folkökning bland män än kvinnor under hela 2000-talet.
I Blekinge län har antalet män överstigit antalet
kvinnor de senaste 20 åren. Under 2000-talet har
gapet mellan könen ökat successivt i Blekinge och i
snabbare takt än i riket, detta illustreras i

figur 3. Vid 2017 års slut var andelen kvinnor 49 procent, vilket i antal innebär att det i Blekinge bor
närmare 3200 fler män än kvinnor. Totalt uppgick antalet kvinnor i länet till 78 088 och antalet män till 81
283. I länets samtliga kommuner bor det färre kvinnor
än män. Den mest jämna fördelningen är i Karlshamn
där 49,6 procent av invånarna är kvinnor. Olofström
har lägst andel kvinnor, 48,6 procent.

Figur 3 illustrerar en minskad andel kvinnor i befolkningen i såväl Blekinge som i riket. Det finns däremot
stora regionala skillnader på sammansättningen
mellan könen. I figur 5 framgår det att andelen
kvinnor i befolkningen är över 50 procent i fyra av
landets län.

Andelen kvinnor är generellt sett högre i befolkningsmässigt större län medan mindre regioner, sett till
befolkningsstorlek, har en relativt lägre andel kvinnor.
Efter Norrbottens län är Blekinge det län med lägst
andel kvinnor i befolkningen.

Figur 5. Andelen kvinnor i befolkningen, 2017
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Figur 3. Andel kvinnor 1980–2017 i Blekinge och riket
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Figur 4. Andel kvinnor i Blekinges kommuner, 2017
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Därför är det fler män
I faktiska tal ökar både antalet kvinnor och män i
Sverige och i Blekinge men stadigt har andelen kvinnor i befolkningen minskat. Det finns flera förklaringar
till varför antalet män ökar i snabbare takt än kvinnor.
Främst handlar det om att Sverige har haft ett
positivt invandringsnetto under lång tid, vilket innebär att fler flyttar till Sverige från utlandet än vad
som flyttar från Sverige till ett annat land. Invandringen till Sverige består av fler män än kvinnor vilket kan
förklara att antalet män passerade antalet kvinnor
i befolkningen under 2015. Samma resonemang är
giltigt för Blekinge även om antalet män har varit fler
än antalet kvinnor under flera decennier. Invandringen till Blekinge kan istället förklara att gapet mellan
könen har ökat successivt. Av de som invandrade från
utlandet till Blekinge 2017, var 54 procent

Källa: SCB och egen bearbetning.

män. Under 2015-2016 då antalet inflyttande från
utlandet var som störst var andelen män närmare 60
procent.
Sverige har under 15 år haft en organisk befolkningstillväxt (befolkningen växer utan hänsyn till
flyttningar, det vill säga att det föds fler barn än det
dör personer i landet) och det föds fler pojkar än
flickor vilket också förklara varför antalet kvinnor
är färre än antalet män. Blekinge har ingen organisk
befolkningsökning och har inte haft det under hela
2000-talet dock föds det fler pojkar än flickor i länet.

Karlskrona

Källa: SCB och egen bearbetning.
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Invandringen driver befolkningstillväxten
Rapporten har tidigare beskrivit orsaker till den ökande folkmängden och befolkningstillväxten. Invandringen
från utlandet har de senaste åren fått ökad betydelse och utrikes flyttnettot förklarade närmare 80 procent av
befolkningstillväxten i riket 2017. Utan invandring från andra länder hade Blekinges befolkning minskat under
hela 2000-talet.
Invandringen från utlandet har främst sedan 2014 lett
till att Blekinge har haft en rekordhög befolkningstillväxt. Utvandringen till utlandet från Blekinge har
under samma period varit relativt stabil. Samtidigt
har Blekinge både haft ett negativt inrikes flyttnetto
och födelsenetto.
Mellan 2013-2015, i takt med ett ökat positivt utrikes
flyttnetto, förbättrades övriga komponenter också
vilket innebar ett mindre negativt födelsenetto och
inrikes flyttnetto. Under 2016 var utrikes flyttnettot
som mest positivt samtidigt försämrades åter födelsenettot och inrikes flyttnettot

jämfört med 2015. Blekinge hade åter en relativt
kraftig utflyttning till övriga län medan
födelsenettot försämrades marginellt. Utrikes flyttnettot var under 2017 fortfarande positivt men
försämrades jämfört med rekordåret 2016. Samtidigt
var både födelsenettot och inrikes flyttnettot negativt
och försämrades under året jämfört med föregående år. Under 2017 försämrades inrikes flyttnettot
till samma nivå som under 2008.

Figur 6. Befolkningsförändringar i Blekinge, 2000–2017
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Flyttmönster
Genom historien har det framför allt varit yngre
personer, 18–35 år som flyttar vilket ofta är förknippat
med studier. Flyttningarna går främst till universitetsorter och storstäder. Eftersom unga kvinnor har
högre utbildningsnivå än män i samma ålder är det
rimligt att resonera kring att det är främst yngre
kvinnor som flyttar från Blekinge till övriga Sverige
och på så vis orsakar underskottet av kvinnor i länet
samt det tidigare diskuterade negativa inrikes flyttnettot. Nedan följer en redogörelse för om detta
stämmer för Blekinge.
Antalet in- och utflyttningar beror på folkmängden i
länet, större befolkningen innebär fler flyttningar. Mer
intressant är istället att se till nettotalen, skillnaden
mellan in- och utflyttningar i länet. Under 2000-talet
har länets inrikes flyttnetto varit negativt för både
män och kvinnor i Blekinge. I antal är det negativa
flyttnettot större för män än för kvinnor i fler år än
vice versa. Det är fler män till antalet än kvinnor som
både flyttat till och från Blekinge från andra delar av
landet de senaste 15 åren. Även med hänsyn till
befolkningsstorleken har männen haft ett större
negativt flyttnetto än kvinnorna i Blekinge.

Genom att studera utflyttning från Blekinge 2014-2017
ser vi att i genomsnitt 3,4 män per 100 invånare och
2,9 kvinnor per 100 invånare flyttade ut från Blekinge.
Samtliga kommuner i Blekinge hade 2017 ett negativt
inrikes flyttnetto och störst är det negativa flyttnettot
för Karlskrona och Karlshamn. I relation till befolkningen var det negativa inrikes flyttnettot högst i
Olofström. Karlskrona och Karlshamn är de kommuner
som har ett positivt flyttnetto inom länet.
Figur 7 visar de 21 länens inrikes flyttnetto i relation
till folkmängden och illustrerar att det finns regionala
skillnader i attraktionskraft. Det är, förutom Gotlands
län, främst de regioner med större städer och
studieorter som attraherar flest medan en majoritet
av länen (13 av 21) har ett underskott av inrikes flyttningar. Historiskt har flyttningarna gått från mindre
orter till större städer.

Figur 7. Inrikes flyttnetto per 100 invånare, 2017
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Figur 8. Inrikes flyttnetto i Blekinge efter ålder per 100 invånare, medelvärde 2014–2017

Flyttmönster uppdelat på ålder
Genom att bryta ner statistiken på olika
ålderskategorier framkommer det att
flyttbenägenheten är högre bland unga
människor, vilket inte är unikt för Blekinge.
Den allra största in- och utflyttningen till
antalet sker mellan 20–30 år. Figur 8 visar
emellertid att nettot är som mest negativt för
länet dessa år. För Blekinges unga män mellan
15–19 år är nettot positivt. Det kan bero på en
stor inflyttning av värnpliktiga till Karlskrona.
I åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år är inrikes
flyttnettot som mest negativt för både kvinnor
och män, mest negativt är nettot för män. Från
35 år planar det ut och flyttningsnettot
stabiliseras kring noll och både in- och
utflyttningarna minskar till antalet. För människor
över 35 är nettot positivt dock betydligt
mindre positivt än vad nettot är negativt för unga
människor, vilket gör att det inte kompenserar
för den stora utflyttningen av unga. Det är till
och med så att inrikes flyttnettot är positivt om
åldersgruppen 20–30 år exkluderas. Det indikerar
inte bara en stor utflyttning av unga människor
från länet utan även att flyttbenägenheten i
dessa åldrar är som störst.
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I relation till folkmängden är fortfarande flyttnettot mer negativt för unga män än för unga
kvinnor mellan 20–34 år. Det framgår således inte
från den presenterade statistiken att kvinnor
väljer att flytta från Blekinge till andra län i landet i högre utsträckning än män, vilket är fallet i
flera andra regioner.
Enligt SCB har flyttningarna ökat inom Sverige,
vilket har flera förklaringar. Befolkningen är
större vilket innebär fler flyttningar. Invandringen
har de senaste åren inneburit fler omflyttningar då människor i hög grad flyttar vidare från
ursprungskommunen.
Nedbruten statistik från 2015 och 2016 för inrikes
flyttnetto efter födelseregion, visar att det är
positivt för personer födda i Sverige medan det
är negativt för utrikes födda. Av de som invandrat
till en kommun i Sverige 2010 bodde knappt 50
procent kvar i samma kommun 2015. I Tillväxtsanalys rapport Regional tillväxt 2015 har invandrares omflyttningar studerats mellan 2000–2009.
Rapporten visar att invandrare är benägna att
främst flytta till storstadsregioner där de också
stannar kvar i allt högre utsträckning.
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Andelen utrikes födda ökar
Invandringen från utlandet har bidragit till att
andelen utlandsfödda i befolkningen har ökat i snabb
takt de senaste åren.
Figur 9 visar andelen utrikes födda som andel av befolkningen under perioden 2000–2017. År 2000 bestod
strax över 7 procent av Blekinges befolkning av utrikes
födda medan andelen 2017 var närmare 15 procent,
motsvarande 23 868 personer. Andelen är lägre i
Blekinge än i riket, däremot har de senaste årens
invandring till Blekinge inneburit att tillväxttakten har
varit högre än i riket. Andelen utrikes födda män är
högre än andelen utrikes födda kvinnor i länet medan
det omvända är giltigt för riket, dock är skillnaderna
mellan könen små.
Figur 10 visar att Blekinge placerar sig i mitten med
den elfte högsta andelen utrikes födda av befolkningen under 2017 i jämförelse med Sveriges län. Den
höga tillväxten i andelen utrikes födda som illustreras
i figur 9 kan härledas till den höga invandringen de
senaste åren. Mellan 2014–2017 har Blekinge i
förhållande till folkmängden i årligt genomsnitt haft

den tredje högsta invandringen av samtliga län. Högst
har Kronobergs län haft följt av Kalmar län. Under
2016 var invandringen från utlandet i förhållande till
befolkningen näst högst i Blekinge. Av Blekinges
kommuner hade Olofström följt av Ronneby den
högsta utlandsfödda andelen av befolkningen 2017. I
Olofström var närmare var fjärde person utlandsfödd.
De senaste årens invandring från utlandet har främst
varit yngre människor. Utrikes flyttnettot är som mest
positivt i åldrarna 15–29 år och mellan 2014–2017
bestod i genomsnitt 69 procent av det positiva utrikes
flyttnettot av personer under 30 år. En hög inflyttning
i yngre åldrar från utlandet kompenserar i viss mån
för utflyttningen av yngre till övriga Sverige.
Den ökande inflyttningen i arbetsför ålder är
central för att kunna bibehålla eller utöka skattebasen och på så vis upprätthålla privat och offentlig
service i form av exempelvis skola och sjukvård i samhället. Vidare är invandringen central för den framtida
kompetensförsörjningen i länet.

Foto: Lars Nyman

Figur 10. Andel utrikes födda av befolkningen efter län, 2017

Figur 9. Andel utrikes födda av befolkningen i Blekinge och riket, 2000–2017
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Källa: SCB och egen bearbetning.
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Blekinge
Källa: SCB och egen bearbetning.
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Blekinges befolkningsstruktur
En konsekvens av det negativa inrikes flyttnettot av
främst unga människor och det faktum att unga är
mer flyttbenägna gör att det påverkar befolkningsstrukturen. Det leder till ett underskott av personer i
reproduktiv ålder och kan i förlängningen orsaka ett
lägre barnafödande vilket innebär att länet inte
kommer att växa organiskt utan är beroende av inflyttningar till länet för att växa. Som tidigare
beskrivits minskar inte antalet yngre i befolkningen
till följd av invandringen från utlandet. Trots det har
medelåldern i Blekinge ökat under 2000-talet för både
män och kvinnor och 2016 var medelåldern i Blekinge
43,1 år vilket var över 2 år högre än i riket. I både
Blekinge och i riket är medelåldern högre för kvinnor
än för män.

Försörjningskvot

Befolkningspyramiden (figur 11) visar sammansättningen av Blekinges och rikets befolkning år 2017
och är fördelad på kön och ålder. Figuren visar den
procentuella fördelningen av befolkningen.
Blekinge har en större andel äldre kvinnor och män
än i riket. Andelen personer i arbetsför ålder (20–64
år) är lägre i Blekinge jämfört med riket. Bland unga
främst upp till 10 årsåldern är det i Blekinge relativt
färre i jämförelse med riket. Strukturen på befolkningen är relativt lika mellan kvinnor och män i såväl
riket som i Blekinge. Andelen unga män är dock högre
i Blekinge än i riket medan det omvända förhållandet
gäller för unga kvinnor.

Figur 11. Befolkningspyramid Blekinge och riket fördelat efter kön och ålder, 2017

De mönster i flyttningar inom Sverige,
mellan Blekinge och andra länder tillsammans
med födelsetal, livslängd och en åldrande befolkning som tidigare beskrivits påverkar åldersstrukturen i länet. Det får effekt på relationen
mellan de som ses som försörjda och de försörjande i befolkningen. Som framgår av figur 11
består Blekinges befolkning relativt riket av en
högre andel äldre och lägre andel yngre samt
en lägre andel i arbetsförålder ålder. Balansen
mellan dessa kan illustreras genom den demografiska försörjningskvoten som visar relationen
mellan personer som inte tillhör den arbetsföra
befolkningen (äldre och yngre) och personer i arbetsför ålder, vilken för Blekinge visas i figur 12.
En högre kvot innebär att försörjningstrycket på
den arbetsföra befolkningen ökar och vice versa.
En relativ ökning av befolkningen i förvärsåldern
innebär såldes en förbättring av kvoten. En lägre
försörjningskvot underlättar hanteringen av demografiska utmaningar i form av en mindre

försörjningsbörda, vilket kan ge möjlighet till
ökad konsumtion och utbyggnad av exempelvis
välfärdssystemet.
Under 2000-talet har kvoten för länet försämrats
från 73,6 år 2000 till att 2017 vara 84,7, vilket
betyder att 100 invånare i arbetsför ålder ska
försörja närmare 85 personer. Ökningen under
2000-talet innebär att drygt 11 personer fler
2017 jämfört med 2000 behöver försörjas på 100
arbetande. Orsaken till att kvoten har stigit är
framför allt att antalet äldre (65+ år) har ökat
med drygt 8250 personer i Blekinge men även
antalet unga personer (0–19 år) har ökat med
över 1000 personer sedan 2000. Under perioden
har samtidigt antalet i arbetsför ålder minskat
med över 350 personer. Den kraftiga ökningen
av andelen äldre kan illustreras av att det år
2000 var 19 procent som var 65 år eller äldre i
Blekinge medan det 2017 hade vuxit till över 23
procent.
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Figur 12. Demografisk försörjningskvot Blekinge fördelat, 2000–2017
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Jämfört med övriga län hade Blekinge 2017 den femte
högsta försörjningskvoten. Bara i Dalarna, Kalmar,
Södermanland och Västernorrland var kvoten högre.
Lägst var den i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Flyttningar går ofta till attraktionsstarka storstäder och till universitetsstäder vilket de tre länen
med lägst kvot är. För riket totalt är försörjningskvoten högre för män än för kvinnor. I Blekinge och i
närliggande län är försörjningskvoten istället högre för
kvinnor än för män. Det förklaras av att kvinnor lever
längre än män, fler unga män än unga kvinnor har
invandrat vilket har ökat den arbetsföra befolkningen
för män i högre utsträckning än för kvinnor. För männen uppgick kvoten i länet till 79,8 och för kvinnor till
90,2. Inom Blekinge finns skillnader och bland
kommunerna har Ronneby den högsta försörjningskvoten medan Karlskrona har den lägsta.

Ett illustrativt sätt att påvisa resonemanget ovan och
tydligare synliggöra förhållandet mellan kvinnor och
män i regionen är att använda ett kvotdiagram (figur
13). Ett kvotvärde över 1 innebär att det finns fler
män i ålderskategorin än kvinnor, exempelvis innebär ett kvotvärde på 1,4 att det går 140 män på 100
kvinnor i ålderskategorin. Även om kvoterna skiljer
sig åt mellan olika kommungrupper inom länet är
trenderna i åldersgrupperna desamma mellan könen
och störst är gapet mellan åldrarna 20–30 år. Män är
överrepresenterade fram till cirka 60 års ålder, efter
det blir kvinnorna fler än männen och ökar för varje
åldersgrupp därefter.
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Figur 13. Relation mellan kön efter åldersgrupper, 2017
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