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Demografi
Den radande befolkningsutvecklingen I Norden
domineras av 4 trender:
-

-

Befolkningen växer – mycket tack vare
invandring
Befolkningen koncentreras allt mer till
städerna
Andelen äldre ökar
Andelen utlandsfödda ökar

Vi räknar med att dessa trender fortsätter de
kommande åren – åtminstone till 2030

Befolkningsprognos 2030
❑

De inringade områdena i rött är kommunkluster som kommer att
bidra med 80% av befolkningsökningen inom varje land.

❑

Befolkningsökningen kommer att koncentrera sig kring de större
tätorterna i de flesta av de nordiska länderna förutom Grönland.

❑

Flera kommuner som är en del av Stor-Oslo i fylkena Akershus och
Østfold kommer att uppleva en stor befolkningsökning det
kommande decenniet liksom regionerna kring Lillehammer, Bodø,
Tromsø och Trondheim.

❑

På den svenska sidan kommer endast 3 kommuner att se en
befolkningsökning (Strömstad, Tanum och Årjäng).

Förändring i försörjningsbörda för äldre 2007–2017
❑

Åldrandet av befolkningen har varit minst påtaglig i
storstadsområden tack vare tillströmningen av unga personer från
landsbygden och utlandet som har flyttat till städerna för utbildning
och arbete.

❑

Genomsnittsökningar över 4% inträffade i landsbygdsområden i
Finland, Island och förortskommuner till de större städerna i
Danmark, såsom Århus och Köpenhamn.

❑

Generellt sett så ser man i gränskommunerna en ökande
försörjningsbörda på befolkningen i arbetsför ålder. De enda
undantagen är Rømskog i Østfold, Sorsele i Västerbotten och Tydal i
Trøndelag.

❑

Dock verkar denna trend inte ha varit lika påtaglig jämfört med andra
kommuner i Norden. Den genomsnittliga ökningen har i stort sett
varit under 4% med de enda undantagen Dals-Ed i Västra Götaland,
Røyrvik i Trøndelag, Saltdal i Nordland och Storfjord i Troms.

Försörjningsbörda för äldre 2030
❑

Nästan alla nordiska kommuner kommer förväntas ha en högre
försörjningsbörda för äldre personer år 2030 jämfört med idag. Mycket
högre försörjningsbörda förväntas i många landsbygdsområden och
mindre befolkningstäta områden. De högsta beräknade nivåerna är för
kommuner i norra och östra Finland, som kommer att ha mer än en person
i pensionsålder för varje person i arbetsför ålder.

❑

De flesta landsbygdsområden i Norge, Sverige, Danmark och Finland
kommer att ha en lägre försörjningsbörda för äldre, men dessa nivåer
varierar stort mellan 20% och 100%. Stora delar av Grönland kommer att
bibehålla en relativt ung åldersstruktur inom deras befolkning ända upp till
2030.

❑

Gränskommunerna kommer i stort att se en ökning av försörjningsbördan.
Kommunerna med den minsta försörjningsbördan finner man främst i
Osloregionen och nära de andra storstadsområdena i Norge, i Sverige är
det enda undantaget Åre kommun i Jämtland. Generellt sett har de
svenska kommunerna en större försörjningsbörda för äldre än de norska
men kommer inte att vara lika stor som en del kommuner i Finland och
kommer förmodligen att stanna runt 80%.

Försörjningsbörda för unga 2016
❑

Det nordiska genomsnittet är 27%. Den här kartan visar på ett
tydligt rumsligt mönster med relativt höga andelar i
kommunerna kring huvudstadsområdena och andra
storstadsområden (Iljo och Limingo i Finland, Rennesøy i Norge,
Knivsta och Vaxholm i Sverige), och generellt sett medellåga-låga
värden i glesbefolkade områden i norra Sverige och i norra och
östra Finland.

❑

Kommunerna i gränsregionen har en tydligt åldrande
befolkningen medan försörjningsbördan för unga personer ligger
på mellan 20–30% som ligger nära det nordiska genomsnittet. Ett
påtagligt undantag är Krokom i Jämtland som visar en
försörjningsbörda på över 35%, alltså en av de högsta i hela
Norden.

Internationell nettomigration 2011–2016
❑

På regional nivå såg alla regioner i Norge, Sverige och Danmark en ökning
av den internationella nettomigrationen på över 2,5%. I Finland hade
endast huvudstadsregionen en liknande utveckling medan alla andra
regioner hade mindre men fortfarande en positiv utveckling. På Island
fanns det en mix av regioner med både positiv och negativ internationell
nettomigration.

❑

Flera kommuner i Norge och Sverige såg en ökning på mer än 10%. De
flesta av dessa var mindre och befann sig utanför huvudstadsområdena.
Finland hade mindre ökningar från internationell migration och ingen
kommun hade en ökning på mer än 10%. På Island finns det ett mer
varierat mönster med några kommuner som hade stora ökningar och
några som backade inklusive några nära huvudstadsregionen.

❑

Hela gränsregionen visar på en positiv trend för internationell
nettomigration Aremark och Marker i Østfold som de enda undantagen.
Därmed så utgör gränsregionen inget undantag för den här trenden där
även små landsbygdskommuner ser höga nivåer av immigration.

Relationen mellan internationell migration och
befolkningsökning år 2016
❑

Under 2016 så växte befolkningen i Norden med 252 205
invånare. 78% av denna ökning skedde tack vara en positiv
nettoinvandring. På kommunal nivå är den internationella
migrationens roll ännu mer påtagligare. 324 (27%) kommuner
ökade sin befolkning endast tack vare invandring.

❑

I gränsregionen varierar befolkningsförändringen. I Østfold och
Akershus visar nästan alla kommuner en befolkningsökning även
utan invandring. På den svenska sidan så ser de flesta
kommunerna i Värmland och Västra Götaland en
befolkningsökning tack vara invandring, med det enda
undantaget Strömstad. Ju längre norrut man kommer desto mer
kommuner ser man med en befolkningsminskning. Det är i stort
sett endast i gränsregionen Jämtland/Trøndelag där vissa
kommuner ser en befolkningsökning både tack vare naturlig
ökning och invandring.

Könsbalans i den totala befolkningen 2016
❑

Det nordiska genomsnittet är 100.5.

❑

I stora delar av norra Sverige, Finland och Norge, men också på Island och
Grönland tenderar det att vara en manlig övervikt på kommunal nivå. I
södra Sverige och Norge samt i Danmark så visar de flesta kommuner
könsbalans eller kvinnlig övervikt i befolkningen. I södra Finland däremot
så är det ett mer blandat mönster med de flesta kommuner antingen har
en balans eller en kvinnlig övervikt.

❑

Även i gränsregionen så har de södra delarna av Norge en liknande
situation med balanserad könsfördelning eller med kvinnlig övervikt.
Några kommuner i Østfold (Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hvaler,
Rakkestad och Sarpsborg) har en balanserad situation, medan Elverum,
Grue och Kongsvinger i Hedmark har en kvinnlig övervikt. I Trøndelag så
har Holtålen en balanserad situation medan Røros och Tydal har en
kvinnlig övervikt. Två kommuner i Nordland, Ballangen och Fauske har en
balanserad situation.

❑

Den enda kommunen på den svenska sidan som har en balanserad
situation är Arvika i Värmland. 5 kommuner ser en tydlig manlig övervikt
(mindre än 90 kvinnor per 100 män), Dorotea och Sorsele i Västerbotten,
Rømskog i Østfold samt Hattfjelldal och Tysfjord i Nordland. Resten av
gränsregionen ser ett kvinnligt underskott på mellan 90–98.

Könsbalans hos befolkningen i arbetsför ålder 2016
❑

Det nordiska genomsnittet är 96.6.

❑

Generellt sett så befolkningen i arbetsför ålder dominerad av män i
de nordiska kommunerna och regionerna. Den ojämna
könsfördelningen är mest framträdande i norra Finland och Sverige
samt på Grönland. En mer balanserad situation framträder i
huvudstadsområdena samt i ett mindre antal kommuner över hela
Norden. Det finns också ett antal mindre kommuner där kvinnor
överträffar män i antal.

❑

När det kommer till könsbalans bland befolkningen i arbetsför ålder
så blir det manliga överskottet ännu mer påtaglig i gränsregionen.
Ingen kommun visar på en kvinnlig övervikt och endast ett fåtal visar
på en balanserad situation, alla dessa ligger i Norge. Det manliga
överskottet är mer påtagligt i de norra delarna av regionen.

Sysselsättningsgrad 2016
❑

Den högsta sysselsättningsgraden i Norden finns på Island, Färöarna,
Åland och mindre kommuner i Norge. Sysselsättningsgrad på över
85% kan också ses i flera kommuner i Sverige, inklusive kommuner i
de främsta arbetsmarknadsregionerna Stockholm (Ekerö, Täby och
Värmdö); Göteborg (Kungälv, Lerum och Stenugnsund) och MalmöLund (Lomma och Ystad). I Danmark så återfinns den högsta
sysselsättningsgraden hos tre kommuner i huvudstadsområdet
(Allerød, Egedal och Dragør). Fastlandsfinland (med det enda
undantaget Österbotten), Grönland och Södra Själland i Danmark
visar en lägre sysselsättningsgrad än resten av Norden.

❑

Den totala sysselsättningsgraden i gränsregionen är på ganska höga
nivåer och verkar göra ganska bra ifrån sig jämfört med andra
nordiska regioner. De flesta har en sysselsättningsgrad på över 75%
och de som har lägre är för det mesta koncentrerade till de södra
delarna av regionen. Främst i Hedmark, Värmland och Østfold men
också i Nordland och Troms.

Ungdomsarbetslöshet 2016
❑

På nationell nivå har både Sverige (18,9%) och Finland (20,7%) högre
ungdomsarbetslöshet än EU genomsnittet (18,7%). Hög
ungdomsarbetslöshet (över 25%) finns i flera landsbygdskommuner
samt i kommuner som traditionellt varit dominerade av industrier,
såsom Trollhättan, Sandviken och Bengtsfors i Sverige och Kemi,
Imatra och Äänekoski i Finland.

❑

Gränsregionen återspeglar de nationella skillnaderna. På den svenska
sidan har kommunerna mycket högre nivåer av
ungdomsarbetslöshet, men det finns en del anmärkningsvärda
undantag. Detta gäller exempelvis Malung-Sälen i Dalarna samt Åre i
Jämtland som båda är två stora vintersportdestinationer samt
Arjeplog i Norrbotten, där många av världens största biltillverkare
testar sina nya bilar i vinterförhållanden, vilket skapar arbetstillfällen i
hotell och restaurangbranschen. Dock gäller inte detsamma för
Norges största vintersportort Trysil, som faktiskt har en av Norges
högsta ungdomsarbetslöshetssiffror.

Andelen högskoleutbildade 2016
❑

Nivån på andelen högskoleutbildade är hög, 40% jämfört med EU snittet
på 31%. På en nationell nivå, så har Sverige och Norge (42%) den högsta
andelen av deras befolkning med en högskoleutbildning. Finland (39%),
Island (39%) och Danmark (37%) har också en relativt hög andel.

❑

Det finns en betydande variation bland dessa siffror, med siffror så låga
som 9% (Qaasuitsup, Grönland) och så höga som 73% (Danderyd,
Sverige). Den högsta andelen personer med en högskoleutbildning kan
man finna i kommuner kring huvudstäderna (25 av topp 50) men också i
mindre städer med stora universitet.

❑

För de flesta kommuner i gränsregionen så faller andelen
högskoleutbildade under både EU genomsnittet och det nordiska. De
kommuner som har en hög andel har dragit nytta av att det existerar
institutioner som erbjuder utbildning på hög nivå. Högskolan i Østfold
bidrar exemplevis till de höga siffrorna i Fredrikstad och Halden, medan 4
kommuner i Nordland och Troms (Bardu, Hamarøy, Målselv och Narvik)
visar på höga värden tack vare universitet i Tromsø.

❑

På den svenska sidan så visar få kommuner höga värden, de få
undantagen är Arvika i Värmland samt Krokom och Åre i Jämtland som
förmodligen drar nytta av att vara nära Mittuniversitetet i Östersund.

Demografiskt
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Demografiskt sårbarhetsindex –
tröskelvärdena 2019 (2012)
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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Födelsetal: under 10,6 (11)
Dödlighet: över 8,9 (10)
Nettomigration: under 0% (0%)
Befolkningens andel i åldersgrupp 0-14 år: under 17,3% (17,5%)
Befolkningens andel i åldersgrupp 15-24 år: under 12,0% (12,5%)
Befolkningens andel i åldersgrupp 25-54 år: under 39,1% (37,5%)
Befolkningens andel i åldersgrupp 55-64 år: över 12,0% (14%)
Befolkningens andel i åldersgrupp 65+ år: över 19,5% (18%)
Könsfördelning: under 100 (100)
Könsfördelning i åldersgrupp 15-64 år: under 93 (95)
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Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av åldersgrupp 0–14
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när
andelen åldersgruppen 0–14 i den totala befolkningen faller
under 17,3%

❑

Mer än 60% av kommunerna i Norden visar på ett underskott
av befolkning i denna åldersgrupp.

❑

Den största andelen av befolkningen i denna åldersgrupp
hittar man i sydvästra Norge, i Stockholmsområdet, västra
och södra Finland samt på Grönland och Färöarna.

❑

De flesta kommuner i gränsregionen faller under
tröskelvärdet. Dock så hittar man det högsta värdet för denna
åldersgrupp i Krokom i Jämtland (21,0%). Andra undantag i
Sverige är Åre i Jämtland (17,8%), Munkedal (17,4%) och
Strömstad (17,6%) i Västra Götaland samt Nes i Akershus
(17,8%) och Bardu i Troms (17,3%).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av åldersgrupp 15–24
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när
andelen åldersgruppen 15–24 i den totala befolkningen faller
under 11,8%.

❑

I runt 70% av de nordiska kommunerna så faller andelen av
befolkningen i denna åldersgrupp under tröskelvärdet för
demografisk sårbarhet.

❑

Några undantag finner man på Island där mer än 85% av
kommunerna är över tröskelvärdet. Men också i Norge där
ungefär 45% av kommunerna är över tröskelvärdet för denna
indikator.

❑

På den svenska sidan gränsen finns det inga kommuner där
andelen av befolkningen i denna åldersgrupp är över
tröskelvärdet, medan i Norge så är mer än 40% av kommunerna i
gränsregionen över tröskelvärdet. Inom gränsregionen så är
andelen av befolkningen i den här åldersgruppen högst i Bardu i
Troms (15,5%) och som lägst i Dorotea i Västerbotten (8,9%).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av åldersgrupp 25-54
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när
andelen åldersgruppen 25–54 i den totala befolkningen faller
under 39,1%.

❑

I över 80% av de nordiska kommunerna så är andelen av
befolkningen i denna åldersgrupp under det demografiska
tröskelvärdet.

❑

Den lägsta andelen finner man i Árneshreppur på Island men de
flesta kommuner med en låg andel finner man i Finland.
Kommunerna med den största andelen av befolkningen i denna
åldersgrupp finner man till den största delen i
huvudstadsområdena och andra storstadsområden.

❑

De flesta kommuner i gränsregionen faller under tröskelvärdet.
Undantagen finner man främst i södra Norge men också i Åre i
Jämtland som har den högsta andelen (41,6%). Den lägsta
andelen finner man i Dorotea i Västerbotten (29,4%).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av åldersgrupp 55-64
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när
andelen åldersgruppen 55–64 i den totala befolkningen är över
12,0%.

❑

I ungefär 75% av de nordiska kommunerna så är andelen av
befolkningen i denna åldersgrupp över tröskelvärdet.

❑

Väldigt höga andelar är påtagliga de flesta finska och isländska
kommuner. Kommuner där denna åldersgrupp har en lägre andel
finner man för det mesta i huvudstadsområdena och andra
storstadsområden.

❑

I endast 5 kommuner inom gränsregionen så är andelen av
befolkningen i denna åldersgrupp under tröskelvärdet. Lägst
andel finner man i Bardu i Troms (10,4%). Andra kommuner under
tröskelvärdet är Krokom i Jämtland (11,9%), Dals-Ed (11,6%) och
Strömstad (11,8%) i Västra Götaland samt Aurskog-Høland i
Akershus (11,9%). Den högsta andelen finner man i Hvaler i
Østfold (17,6%).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av åldersgrupp 65+
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när andelen
åldersgruppen 65+ i den totala befolkningen är över 19,5%.

❑

I ungefär 70% av de nordiska kommunerna så är andelen av
befolkningen i den här åldersgruppen över tröskelvärdet.

❑

Särskilt Sverige och Finland har många kommuner med höga andelar
av deras befolkningen i denna åldersgrupp. Den lägsta andelen av
befolkningen i denna åldersgrupp finner man främst i
huvudstadsområdena, längs Norges sydkust samt i andra
storstadsområden.

❑

I 8 av kommunerna i gränsregionen är andelen av befolkningen i
denna åldersgrupp under tröskelvärdet. Lägst andel finner man i Nesi
Akershus (16,5%) och den högsta andelen i Dorotea (31,4%) i
Västerbotten. Andra kommuner under tröskelvärdet är Målselv i
Troms (19,5%), Rana i Nordland (19,4%), Aurskog-Høland i Akershus
(18,9%), Trøgstad (19,3%). Sarpsborg (18,8%) och Fredrikstad (18,6%)
i Østfold samt Åre i Jämtland (17,2%).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av könsbalans i den totala populationen
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när det är
färre än 100 kvinnor per 100 män. Det nordiska
kommungenomsnittet år 2019 är 99,9.

❑

I nästan 80% av de nordiska kommunerna så är kvinnorna färre än
männen och faller därmed under tröskelvärdet.

❑

Dessa är framförallt belägna i de nordligaste delarna av Norge,
Sverige och Finland men också på Island, Grönland och Färöarna så är
den manliga övervikten tydlig. I de nordiska huvudstäderna utgör
kvinnorna en större andel av befolkningen. I södra Finland och särskilt
de större städerna så är den kvinnliga övervikten tydlig.

❑

Ingen av kommunerna på den svenska sidan visar ett kvinnligt
överskott. På den norska sidan är situationen lite mer balanserad
med 8 kommuner med ett kvinnligt överskott. Dessa kommuner är
Røyrvik, Røros, Holtålen i Trøndelag Elverum, Grue, Kongsvinger, SørOdal i Hedmark och Fredrikstad i Østfold.

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av könsbalans bland befolkningen i
arbetsför ålder
❑

Med den här indikatorn så anses en kommun vara sårbar när det är mindre än
93 kvinnor per 100 män i arbetsför ålder.

❑

I det stora hela så har Danmark ett bättre könsförhållande bland befolkningen i
arbetsför ålder jämfört med de andra nordiska länderna. Andra områden som är
över tröskelvärdet finner man i huvudstadsområdena, svenska västkusten,
södra Finland och några växande storstadsområden. Det obalanserade
könsförhållandet bland befolkningen i arbetsför ålder är som mest påtaglig i
norra Sverige samt Finland men också på Grönland och Färöarna.

❑

Den manliga övervikten är som tydligast i de norra delarna av gränsregionen.
En mer balanserad situation finner man i den södra delen. 11 kommuner på den
norska sidan har ett könsförhållande under tröskelvärdet. Det kvinnliga
överskottet finns i Røros i Trøndelag (103,0), Elverum (100,7) och Sør-Odal
(100,8) i Hedmark. På den svenska sidan så har Krokom (93,6) i Jämtland, Arvika
i Värmland (95,1), Strömstad (93,5) och Tanum i Västra Götaland (95,8) ett
könsförhållande över tröskelvärdet.

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av födelsetal
❑

Med denna indikator så anses en kommun vara sårbar när det
tvååriga genomsnittsvärdet (2017–2018) är lägre än 10,6.

❑

I ungefär 75% av de nordiska kommunerna så är födelsetalen
under tröskelvärdet.

❑

Låga födelsetal finner man särskilt i Finland. Höga födelsetal
kan observeras i de nordiska huvudstäderna, i södra Sverige,
mellersta och västra Finland, i flera kustkommuner i Norge
samt på Island, Grönland och Färöarna.

❑

Det finns 11 kommuner i gränsregionen där födelsetalen
överstiger tröskelvärdet. 8 av dessa finns på den svenska
sidan och två på den norska. Födelsetalen är högst i Åre i
Jämtland (12,2) och lägst i Grue i Hedmark (3,8).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av dödstal
❑

Med denna indikator så anses en kommun vara sårbar när det
tvååriga genomsnittet (2017–2018) är högre än 8,9.

❑

Förutom huvudstadsområdena och de flesta
storstadsområdena så är dödstalen höga i Norden. Särskilt i
Finland, Sverige och Danmark så är dödstalen högre i
landsbygdsområden och andra avlägsna platser än i städer. I
Norge och på Island så är det lite mer blandat.

❑

Det finns 12 kommuner i gränsregionen där dödstalen är
under tröskelvärdet. 10 av dessa finns på den norska sidan och
två på den svenska. Dödstalen är lägst i Eidserg i Østfold (7,8)
och högst i Dorotea i Västerbotten (18,9).

Demografiskt sårbarhetsindex indikerad
av nettomigration
❑

Med denna indikator så anses en kommun vara sårbar när
genomsnittet för nettomigration över 5 år (2014–2018) faller
under 0. Det nordiska genomsnittet åren 2014–2018 var 0,6.

❑

Ungefär 35% av de nordiska kommunerna upplevde en negativ
nettomigration under den här perioden.

❑

Dessa återfinns främst i glesbefolkade områden i Finland, Norge
och på Grönland. Positiv nettomigration var mycket hög i södra
Sverige och på Island men också i Danmark där endast ett fåtal
kommuner upplevde en negativ nettomigration.

❑

Positiv nettomigration inträffade mer på den svenska sidan av
gränsregionen där endast 5 nordliga kommuner upplevde en
negativ nettomigration under denna period. På den norska sidan
så upplevde 17 av 48 kommuner en negativ nettomigration.
Nettomigrationen var högst i Åre i Jämtland (1,8) och lägst
Hattfjelldal i Nordland (-1,8).

