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SAMMANFATTNING 
 

Inflyttningen har ökat med 46 procent från 2116 personer år 2000 till 3080 personer år 2020. Även 

utflyttningen har ökat, närmare bestämt med 25 procent från 2037 personer år 2000 till 2540 

personer år 2020. 

 

 

Flyttnettot har svängt kraftigt upp och ned sedan 2000. Toppar nåddes 2001, 2007, 2010, 2013 och 

2015 medan dalar nåddes 2002, 2008, 2011 och 2014. Från 2017 till 2020 har flyttnettot varit 

stabilt. Hittills under 2021 har flyttnettot varit lägre än under 2020. 



5 

 

 

 

Majoriteten av de som flyttar till Nyköping kommer från våra grannkommuner och från Stockholm. 

De kommuner som Nyköpingsborna flyttar till är också framförallt grannkommunerna och 

huvudstaden. De flesta inflyttare och utflyttare är 20-29 år unga. Flyttnettot är dock mest positivt för 

barn mellan 0 och 4 år och vuxna mellan 30 och 39 år. Inflyttarna har en högre utbildningsnivå än 

utflyttarna.  
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1. INLEDNING 
 

Flyttningar är den viktigaste faktorn som påverkar befolkningsstrukturen i en kommun. Skillnaden 

mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare (flyttnettot) är oftast litet i förhållande till folkmängden. 

Däremot är det avgörande för den framtida befolkningsutvecklingen om åldersstrukturen skiljer sig 

åt för in- och utflyttarna. Och så är fallet för flertalet av kommunerna. 

Flyttströmmarna förändras långsamt. Om dagens flyttmönster består innebär det att en kvinna i 

genomsnitt förväntas flytta knappt elva gånger och en man förväntas flytta drygt tio gånger i sitt liv. 

Under 2000-talet har 1,3 miljoner personer flyttat årligen, varav drygt 400 000 flyttat över en 

kommungräns. Det är främst storleken, inte riktningen, på flyttnettona som varierar med 

konjunkturcyklerna.  

Vanligaste skälet till flyttning är byte av bostad, såsom flytt från föräldrahemmet, familjebildning, 

separation och byte till större/mindre bostad på grund av förändring i hushållsstorleken. Första 

flyttningen görs i förskoleåldern och är oftast en kortväga flyttning. Mellan 19 och 30 års ålder görs i 

snitt fyra flyttningar. Det är också i denna åldersgrupp som merparten av flyttningarna som är 

kopplade till studier och byte av arbete görs. 

För en kommun är in- och utflyttningen intressant med anledning av att merparten av kommunens 

verksamhet är kopplat till hur många människor som bor i kommunen. Kommunal planering 

förutsätter därför en god kännedom om befolkningen och hur den förändras. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera in- och utflyttningen till och från Nyköpings 

kommun. Först redovisas den totala in- och utflyttningen till kommunen. Sedan görs uppdelningar 

efter län respektive kommun. I ett specialkapitel redovisas flyttningar utbildningsnivå. Därefter 

behandlas flyttningar till och från utlandet samt flyttningar till och från kommundelar. Avslutningsvis 

jämförs Nyköping med andra kommuner när det gäller flyttningar. 

För att även ge en förståelse för varför vi flyttar och för vilka grupper som är särskilt flyttbenägna 

redovisas i kommande två kapitel resultatet av tidigare flyttningsstudier på nationell nivå. 

Definitioner och källor 

Statistik om flyttningar – precis som all annan befolkningsstatistik i Sverige – bygger på 

folkbokföringen. Med folkbokföring menas den adress (fastighet/lägenhet) där Skatteverket har 

registrerat att en person bor. En flyttning registreras då en ändring av folkbokföringsadress sker. 

Flyktingar registreras som inflyttare från den dag de får permanent uppehållstillstånd. 

Statistiken i denna studie utgörs framför allt av uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Antingen via deras färdiga tabellpaket, specialbearbetningar eller via uttag från Statistikdatabas 

Sörmland.  
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2. VARFÖR FLYTTAR VI? 
 

I genomsnitt flyttar vi mellan olika fastigheter tio gånger under livet. Åtta eller nio av dessa 

flyttningar är kortare än 50 kilometer och kan därför sägas vara lokala. Det viktigaste skälet till att vi 

byter bostad är ändringar i familjesituationen. Får vi barn behöver vi kanske flytta till en större 

bostad och när barnen flyttat ut kanske vi behöver flytta till en mindre bostad. Det näst viktigaste 

skälet är att vi vill anpassa bostadens standard till den egna ekonomin och de egna behoven. En 

familj som får en förbättrad ekonomi flyttar ofta till en större och finare bostad. Ett annat vanligt skäl 

att flytta är att man vill byta bostadsområde. Antingen vill man bort från ett otrivsamt område eller 

också till ett som man uppfattar som bättre. Tänkbart är också att man vill bosätta sig närmare sin 

arbetsplats. Andra vanliga anledningar till att flytta är att man träffat en partner som bor på annan 

ort, fått arbete i en annan stad eller skall studera på högskola. Vi flyttar mellan olika bostäder 

ungefär lika ofta nu som tidigare. Statistiken visar att 7-9% av befolkningen årligen har flyttat över 

en församlingsgräns det senaste seklet. 

 

 

En vanlig flyttningshistoria 



8 

 

3. VILKA FLYTTAR? 
 

Det är vetenskapligt belagt att flyttningsintensiteten skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper i 

befolkningen. Ett av de mest stabila resultaten i empiriska studier är att flyttningsbenägenheten 

bland vuxna minskar med åldern. Detta är också vad vi skulle förvänta oss givet de olika teoretiska 

modeller som finns för individens rörlighetsbeslut. Det är mer lönsamt för unga personer att flytta, 

eftersom de har längre tid på sig att inkassera vinsterna av en flytt. Unga personer har heller inte 

hunnit bilda familj och rota sig i samma utsträckning som äldre, och kan därför antas ha lägre 

flyttkostnader. Med flyttkostnader avses här alla negativa effekter av en flytt och inte enbart 

kostnaden för flyttning av möbler och övriga ägodelar. Flyttningsbenägenheten är som störst i 

åldrarna 20-29 år. Därefter faller flyttningsbenägenheten kontinuerligt och för personer över 35 år 

befinner sig den på en jämförelsevis låg nivå. Det är möjligt att urskilja en viss uppgång i 

flyttningsintensiteten i samband med att pensionsåldern nås. Även om den procentuella 

uppgången inte är obetydlig rör det sig dock om en ökning från en väldigt låg nivå. Bland barnen 

kan man konstatera att flyttningsbenägenheten faller kontinuerligt från ettårsåldern upp till 

femtonårsåldern, det vill säga till och med tidpunkten för inträdet i gymnasieskolan. I de yngre 

åldrarna rör det sig naturligtvis inte om några självständiga rörlighetsbeslut, utan det vi observerar 

är en reflektion av deras föräldrars flyttningsbeteende. 

Det är sannolikt att de senaste 25 årens kraftiga expansion och geografiska decentralisering av 

högre utbildning är en viktig förklaring till uppgången i flyttningar totalt sett och den ökade 

flyttningsintensiteten bland personer i åldrarna 20–29 år. Sedan början av 1990-talet har antalet 

studieplatser på universitet och högskolor fördubblats, från cirka 200 000 till nästan 400 000. Två 

tredjedelar av denna expansion har skett vid nya universitet och högskolor, etablerade 1965 eller 

senare. Högskolesystemets utbyggnad och uppgången i den regionala rörligheten sammanfaller 

alltså i tiden. Att den ökade rörligheten nästan uteslutande går att hänföra till de åldersgrupper 

som normalt dominerar inflödet till och utflödet från högre utbildning talar också för att 

högskolesektorns expansion sannolikt haft betydande inverkan på utvecklingen av den regionala 

omflyttningen under senare år. 

Statistiskt sett föredrar ungdomar i genomsnitt att bo på större orter än andra ålderskategorier 

vilket avspeglar sig i flyttningsströmmarna. Nettovinsten för de större orterna är 9000 ungdomar 

per år. Anledningen till att många ungdomar föredrar att bo i större orter är att där finns ett större 

utbud av arbetstillfällen samt bättre möjligheter till utbildning. Även vidgade valmöjligheter på 

fritiden lockar. På större orter finns nämligen i regel ett större utbud av olika sporter och övriga 

ungdomsaktiviteter. Barnfamiljer däremot föredrar i de flesta fall att flytta till mindre orter. 

Nettovinsten för mindre orter är 4000 barn per år. Till detta kommer deras föräldrar som är ungefär 

lika många personer. Barnfamiljer föredrar mindre orter eftersom de kan erbjuda en lugnare och 

tryggare uppväxtmiljö för barnen. Dessa olika preferenser hos olika åldersgrupper kan leda till 

ålderssegregering både i enskilda bostadsområden och i hela kommuner. 
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Det finns också skillnader i flyttningsbenägenheten mellan könen. Fram till mitten av 1990-talet är 

mönstret nästan identiskt för de båda könen. Därefter ökar kvinnornas flyttningsintensitet snabbare 

än männens. Återigen är det rimligt att anta att flyttningar i samband med högskolestudier påverkar 

bilden. Båda gruppernas inflöde till högre utbildning ökar dramatiskt från början av 1990-talet, 

men från mitten av decenniet är ökningstakten väsentligt snabbare för kvinnor jämfört med män. 

Utflyttningen av kvinnor är särskilt stor i glesbygdsområden eftersom där finns få arbetstillfällen 

inom sektorer där kvinnor traditionellt arbetar såsom service, vård och utbildning. Detta kan leda till 

att den så kallade Pajala-effekten uppstår som innebär att bristen på kvinnor blir så pass stor att alla 

män som vill bilda familj inte kan hitta en partner. 

Flyttningsbenägenheten påverkas också av familjesituationen. Detta följer naturligt av de teoretiska 

modellerna för hushållets rörlighetsbeslut. Ensamstående kan antas ha lägre flyttkostnader än 

sammanboende, och särskilt än sammanboende med barn. Flyttkostnaden kan vidare antas vara 

högre i hushåll där båda vuxna förvärvsarbetar, eftersom det kan vara svårt att finna lämpliga 

arbeten för båda på samma ort och vid samma tidpunkt. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen har ökat 

dramatiskt fram till mitten av 1980-talet, med följden att antalet tvåinkomsthushåll stigit kraftigt. 

Detta har ofta framförts som en bidragande orsak till nedgången i regional rörlighet fram till början 

av 1980-talet. Vi kan konstatera att gifta personer är betydligt mindre rörliga i jämförelse med 

gruppen övriga. Bland de gifta minskade flyttningsintensiteten fram till början av 1980-talet för att 

därefter ha legat i stort sett still. För gruppen övriga ser vi att flyttningsbenägenheten ökat påtagligt 

sedan början av 1990-talet. Från detta kan vi dra slutsatsen att utvecklingen av den regionala 

rörligheten i första hand drivits på av rörlighetsbeteendet bland gruppen övriga och inte bland 

gifta personer. Detta är samtidigt en reflektion av den mycket kraftiga uppgången i flyttnings-

benägenhet bland individer mellan 20 och 30 år. Det är i denna åldersgrupp vi finner det största 

inslaget av personer som inte är gifta. 

Benägenheten att flytta skiljer sig också åt mellan personer med olika utbildning. Enligt de 

teoretiska modellerna för geografisk rörlighet kan högutbildade förväntas vara mer 

flyttningsbenägna än lågutbildade, både till följd av potentiellt högre intäkter av en flytt och 

beroende på lägre flyttkostnader. Även i detta fall stämmer teorierna överens med verkligheten. 

Flyttningsbenägenheten i allmänhet har visat sig stiga med utbildningsnivån. Lägst rörlighet 

uppvisar personer med förgymnasial utbildning och den klart högsta rörligheten har personer med 

högskoleutbildning. 

På teoretiska grunder finns det skäl att tro att rörlighetsbeteendet skiljer sig mellan personer som är 

födda i Sverige och utlandsfödda. En stor invandring antas föranleda en omfattande så kallad 

sekundärmigration, det vill säga inrikes flyttning som följer efter det initiala invandringsbeslutet. Ett 

skäl till detta är att invandrade personer normalt sett har en ganska begränsad kännedom om 

regioner i invandringslandet. När man väl skaffat sig bättre kunskap om olika orters för- och 

nackdelar kan det därför finnas behov av flytt från den ursprungliga invandringsregionen till en ny 

region. Eftersom utlandsfödda redan brutit upp från sin hembygd, familj och vänner finns det också 

skäl att anta att de har lägre kostnader för inrikes flyttning än den infödda befolkningen, som i 

större utsträckning kan förväntas ha kvar olika bindningar som påverkar flyttkostnaden. Det här är 

faktorer som talar för att invandrade personer åtminstone initialt har högre flyttningsbenägenhet än 

personer födda i Sverige. Skillnaderna kan dock antas minska med vistelsetiden i Sverige. I detta 

fall stämmer inte teorin riktigt överens med verkligheten. Skillnaderna i flyttningsbenägenhet 
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mellan samtliga utlandsfödda och födda i Sverige är så pass liten att den inte är statistiskt 

säkerställd. Däremot finns klara skillnader mellan invandrare från olika länder. Personer från före 

detta Sovjetunionen, Latinamerika, Afrika söder om Sahara, Asien och Oceanien har en markant 

högre flyttningsbenägenhet än svenskfödda. Invandrare från övriga delar av världen däremot har 

en klart lägre flyttningsbenägenhet än personer födda i Sverige. Flyttningsbenägenheten bland 

utlandsfödda minskar med vistelsetiden i Sverige. En förklaring till detta mönster kan vara att 

invandrade personer med tiden etablerar nya sociala nätverk och andra typer av bindningar till 

platser, vilket bidrar till ökade kostnader för flyttning. 

Flyttningsbenägenheten för arbetslösa är betydligt högre än för de som har ett arbete. Detta är 

logiskt eftersom nästan alla arbetslösa vill ha ett arbete för att trygga sin försörjning och för att få ett 

arbete kan det vara nödvändigt att flytta. Dessutom är det så att har man ett arbete som man trivs 

med kan man inte flytta någon längre sträcka eftersom man då inte kan jobba kvar på sin 

arbetsplats. Oavsett om man har ett arbete eller inte lönar det sig ekonomiskt att flytta. En 

vetenskaplig studie har jämfört inkomstökningarna hos personer som flyttat jämfört med personer 

som bott kvar på samma ort. Studien visar att inkomsterna hos de män som flyttat ökade med i 

genomsnitt cirka 40 procent. Det kan jämföras med omkring 20 procent i inkomstökning för män 

som inte flyttat. Motsvarande värden för kvinnor är 52 procent bland flyttare respektive 35 procent 

bland dem som inte flyttat. De positiva effekterna på arbetsinkomsten vid flyttning gäller såväl 

ensamboende som sammanboende. För både män och kvinnor gäller att det främst var de 

högutbildade som tjänade ekonomiskt på att flytta. Anledningen till att de som flyttade fick en 

högre inkomst var sannolikt att de fick ett mer kvalificerat och därigenom mer välbetalt arbete. 

På senare år har mönstren för geografisk rörlighet på arbetsmarknaden förändrats och blivit mer 

komplexa. Man talar ibland om industriella och post-industriella rörlighetsmönster. Ett viktigt inslag 

i denna omdaning av mönstren för bosättning och rörlighet är att boendemiljön blir allt viktigare 

för många människor. Förr i tiden styrdes flyttningarna till stor del av var det fanns arbete. Boendet 

kom i andra hand. Idag väljer många bostad först och sedan försöker de hitta ett arbete i närheten. 

Denna utveckling gynnar kommuner som kan erbjuda attraktiva boendemiljöer. En konsekvens av 

detta är att pendlingen kommer att bli allt viktigare för att hantera obalansproblem på 

arbetsmarknaden. Till viss utsträckning kan pendling fungera som ett alternativ till flyttning när man 

erbjuds arbete utanför den nuvarande bostadsregionen. Men beroendeförhållandet kan också 

verka i den motsatta riktningen, att man flyttar på grund av att pendlingsavståndet mellan bostad 

och arbete upplevs som för långt. Den regionala omflyttningen i sig kan också generera ökad 

pendling. Den kraftiga nettoinflyttningen till Stockholmsområdet är det mest slående exemplet på 

detta fenomen. Situationen på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen gör att nyinflyttade ofta 

inte har något annat val än att bosättas sig på relativt långt avstånd från de delar av regionen där 

merparten av arbetstillfällena är lokaliserade och får därmed i allmänhet ett ganska långt 

pendlingsavstånd mellan bostad och arbete. 

Under de senaste åren har flyttningsbenägenheten ökat. År 2012 skedde 1 319 524 flyttningar 

inom Sverige. År 2020 skedde 1 571 087 inrikes flyttningar. Det är ökning med nästan 252 000 

flyttningar under dessa år. Om bolånetaket lett till en inlåsningseffekt så syns den i alla fall inte i 

flyttningsstatistiken. 
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4. FLYTTNINGAR TILL OCH 
FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN 

2000-2020 
 

 

 

 

 

4.1 Total flyttning 
 

År Inflyttning Utflyttning Flyttnings-  År Inflyttning Utflyttning Flyttnings- 

   netto     netto 

2000 2116 2037 79  2011 2486 2223 263 

2001 2196 1848 348  2012 2609 2197 412 

2002 2087 1952 135  2013 2916 2259 657 

2003 2159 2003 156  2014 2720 2267 453 

2004 2170 1936 234  2015 3003 2302 701 

2005 2261 1995 266  2016 3041 2432 609 

2006 2524 2146 378  2017 2995 2475 520 

2007 2592 2055 537  2018 2823 2313 510 

2008 2368 2137 231  2019 2847 2311 536 

2009 2371 2097 274  2020 3080 2540 540 

2010 2487 2031 456      

 

I tabellen ovan redovisas flyttningsstatistik för Nyköpings kommun för perioden 2000 till 2020. 

Såväl inflyttningen som utflyttningen uppvisar klart stigande tendenser liksom flyttningsnettot som 

dock uppvisar betydligt större variationer från år till år. 
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Inflyttningen har ökat med 46 procent från 2116 personer år 2000 till 3080 personer år 2020. Under 

2006, 2007, 2013, 2015-2017 och 2020 var inflyttningen särskilt hög. Från 2019 till 2020 ökade 

inflyttningen med 8 procent. 

 

Utflyttningen har ökat med 25 procent från 2037 personer år 2000 till 2540 personer år 2020. 

Särskilt hög var utflyttningen 2006, 2011, 2017 samt 2020. Från 2019 till 2020 ökade utflyttningen 

blott med 0,7 procent. 



13 

 

 

Flyttnettot har svängt kraftigt upp och ned sedan 2000. Toppar nåddes 2001, 2007, 2010 2013 och 

2015 medan dalar nåddes 2002, 2008, 2011 och 2014. Från 2019 till 2020 skedde en marginell 

uppgång. Hittills under 2021 har flyttnettot varit högre än under 2020. 

 

4.2 Flyttning efter kön 
 

 

Tidigare har skillnaden mellan könen varit mycket liten när det gäller inflyttningen. År 2014 

inträffade dock en markant minskning av antalet inflyttade kvinnor, vilket gjorde att det blev en klar 

skillnad mellan könen. År 2015 minskade könsskillnaden igen för att sedan öka under 2016. De 

senaste två åren har dock skillnaden varit minimal. 
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Om vi övergår till att titta på utflyttningen kan vi konstatera att skillnaderna mellan män och kvinnor 

varit tämligen små med undantag för åren 2006, 2008, 2015, 2016 och 2018. Männen har varit i 

majoritet bland utflyttarna vissa år medan kvinnorna varit i majoritet andra år. 

 

Flyttnettot för män respektive kvinnor uppvisar vissa olikheter. Den grundläggande strukturen med 

upp- och nedgångar är densamma men männens flyttnetto ligger nästan genomgående på en 

lägre nivå. Undantagen är åren 2014, 2016 och 2017 då flyttnettot för männen var betydligt högre 

än för kvinnorna. Flyttnettot för kvinnor har aldrig varit negativt under den aktuella tidsperioden 

medan det för män låg på minus år 2000. 
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4.3 Flyttning efter ålder 

Den stora majoriteten av inflyttarna är mellan 20 och 29 år unga. Även inflyttningen av små barn 

mellan 0 och 4 år ligger på en hög nivå liksom inflyttningen av vuxna mellan 30 och 39 år. Från 40-

årsåldern och uppåt avtar inflyttningen gradvis och den är för de allra äldsta ålderskategorierna 

extremt liten. 

Utflyttarnas åldersfördelning påminner starkt om inflyttarnas. Den har dock en tydligare topp som 

utgörs av 20-24 åringarna. Antalet barn är färre liksom antalet vuxna mellan 25 och 39 år. Bland de 

äldre från 80 år och uppåt är utflyttningen mycket liten. 
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Övergår vi till att titta på flyttnettot kan vi konstatera att det största nettotillskottet av nya människor 

till kommunen utgörs av barn under 15 år och vuxna i åldrarna 25-44 år. Det är med andra ord 

fråga om mycket barnfamiljer. För personer över 75 år ligger flyttnettot mycket nära 0. 

 

Sedan år 2000 har inflyttningen ökat kraftigt för barn under19 år samt för ålderskategorier 20-24 år, 

25-29 år och 30-34 år. En viss ökning har också skett för personer mellan 35 och 74 år. 
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När det gäller utflyttningen har den ökat för personer i åldrarna 20-34 år samt 60-79 år. I övrigt är 

skillnaderna minimala. 

Förändringarna i framförallt inflyttarnas åldersfördelning har lett till förändringar i flyttnettot. Flyttnettot 

för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år har förbättrats märkbart. Flyttnettot för 20-24 åringarna har 

blivit betydligt mindre negativt. För unga vuxna mellan 25 och 29 år har flyttnettot gått från att ha varit 

ett underskott till ett överskott på över 50 personer. Även för vuxna mellan 30 och 39 år har flyttnettot 

förbättrats. 
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4.4 Riktad flyttning  

 

Inflyttarna från vårt eget län står för 25 % av inflyttningen. Inflyttningen från övriga Sverige utgör 

66% medan inflyttningen från utlandet utgör resterande 10%. Jämfört med år 2000 har andelen 

inflyttade från länet minskat medan andelen inflyttade från övriga Sverige och från utlandet har 

ökat. 
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Den överväldigande majoriteten av utflyttarna flyttar till övriga Sverige (64%). 27% flyttar till övriga 

kommuner i länet medan bara 9% flyttar till utlandet. Sedan år 2000 har andelen utflyttade till 

övriga kommuner i länet ökat medan andelen utflyttade till övriga Sverige har minskat. Andelen 

utvandrade har ökat klart sedan år 2000.  

 

 

När vi studerar flyttnettot blir bilden delvis en annan. Diagrammet visar nettotillskottet av nya 

kommuninvånare. Variationerna i flyttrelationerna blir större över åren. Flyttnettot gentemot övriga 

landet har ökat drastiskt under år 2020 jämfört med tidigare år. Flyttnettot mot länet har däremot 

minskat under 2020 jämfört med perioden 2015-2019. Flyttnettot mot utlandet har varit konstant 

positivt sedan år 2000 men under de två senaste åren har det minskat radikalt.  
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5. FLYTTNINGAR TILL OCH 
FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN 

PÅ LÄNSNIVÅ 
  

 

5.1 Flyttningar till och från samtliga län 
 

 

Inflyttningen från Stockholms län är störst men även inflyttningen från det egna länet är betydande. 

Det tredje viktigaste inflyttningslänet är Östergötlands län. I övrigt är Västra Götalands län det enda 

län som bidragit med fler än 100 personer. 
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De län som Nyköpings kommuns inflyttare kommer ifrån får i sin tur ta emot många utflyttare från 

Nyköpings kommun. Södermanlands län, Stockholms län och Östergötlands län är de klart 

viktigaste utflyttningslänen. 

Om vi övergår till att titta på flyttnettot kan vi fastslå att det överlägset största nettotillskottet av 

människor kommer från Stockholms län. Vårt eget län bidrog med cirka 90 personer. Det tredje 

största nettotillskottet kom från Dalarnas län. Det största flyttningsunderskottet är mot Uppsala län. 
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Historiskt sett har inflyttningen ökat från nästan alla län. Den överlägset största ökningen har skett 

från Stockholms län. Även ökningen från övriga kommuner i Södermanlands län är tydlig. Däremot 

har inflyttningen minskat från Västernorrlands  län. 

 

Utflyttningen till övriga kommuner i Södermanlands län har ökat kraftigt sedan år 2000. Även 

utflyttningen till Östergötlands län har ökat klart. Utflyttningen till Kalmar län och Hallands län har 

däremot minskat.   
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Tittar vi på hur flyttnettot har förändrats sedan 2000 kan vi konstatera att flyttnettot har förbättrats 

gentemot merparten av länen. Nettoinflyttningen från Stockholms län har ökat med 372 personer 

och nettoinflyttningen från Kalmar län och Västra Götalands län har ökat något. Den största 

minskningen av flyttnettot har skett gentemot vårt eget län.  
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5.2 Flyttningar till och från Södermanlands län 
 

Inflyttningen från övriga kommuner i Södermanlands län var konstant från 2016 till 2018 för att 

sedan öka kraftigt från 2018 till 2019. Under 2020 skedde sedan en klar minskning av inflyttningen. 

Utflyttningen till övriga kommuner i länet har ökat gradvist sedan år 2000. Från 2013 till 2014 

minskade utflyttningen klart. Sedan dess har dock utflyttningen ökat igen. 

 

Flyttnettot gentemot övriga kommuner i vårt eget län steg kraftigt från 2018 till 2019. Från 2019 till 

2020 skedde dock en ännu kraftigare nedgång. 
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5.3 Flyttningar till och från Stockholms län 
 

Inflyttningen från Stockholms län hade en stigande trend från 2012 till 2017. En viss nedgång 

skedde sedan från 2017 till 2019.  Under år 2020 ökade inflyttningen markant, en ökning som 

mycket väl kan vara en effekt av Coronapandemin som lett till att många sökt sig ut från 

storstäderna. 

 

Utflyttningen till Stockholms län minskade från 2017 till 2019. Under det senaste året har det dock 

skett en klar ökning. 

Flyttnettot gentemot Stockholms län har gått upp och ner under hela 2000-talet men det finns en 

stigande trend. År 2020 steg flyttnettot enormt tack vare den ökade inflyttningen. 
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5.4 Flyttningar till och från Östergötlands län 
 

Inflyttningen från Östergötlands län minskade från 2013 till 2015. Från 2015 till 2016 ökade 

inflyttningen för att sedan vara oförändrad under 2017. Under 2018 minskade inflyttningen 

återigen för att sedan återhämta sig under 2019 och 2020.  

Utflyttningen till Östergötlands län ökade kraftigt från 2005 till 2007 för att sedan stagnera. Under 

2018 minskade utflyttningen klart för att sedan rekylera upp 2019. Från 2019 till 2020 förblev 

utflyttningen i stort sett oförändrad. 

Flyttnettot gentemot Östergötlands län har pendlat upp och ned sedan år 2000. Från 2010 till 2013 

skedde en klar förbättring men under 2014-2017 försämrades nettot klart. Under perioden 2018-

2020 har nettot stigit igen. 
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5.5 Flyttningar till och från övriga län 
 

På denna sida redovisa flyttstatistik gentemot övriga län förutom Södermanlands, Stockholms och 

Östergötlands län. Inflyttningen ökade stadigt från år 2000 till år 2015. Sedan följde några års 

stagnation innan ökningen tog ny fart. 

Utflyttningen till övriga län steg markant från år 2012 till år 2016. Från 2016 till 2019 minskade 

sedan utflyttningen till övriga län för att vända upp under år 2020. 

 

Flyttnettot gentemot övriga län minskade kraftigt från 2012 till 2016. Under åren 2017-2019 skedde 

en viss återhämtning men 2020 minskade nettot återigen om än bara marginellt.  
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5.6 Flyttning efter ålder 
 

Det finns vissa skillnader mellan länen när det gäller inflyttarnas ålder. Bland inflyttarna från 

Södermanlands län och övriga län utgör 20-24 åringarna den klart största gruppen. Bland 

inflyttarna från Stockholms län och Östergötlands län däremot är det 25-29 åringarna som är den 

största gruppen. Antalet inflyttade personer mellan 30 och 64 är högre från Stockholms län än från 

de andra länen. Antalet inflyttade 80+:are är lågt från alla län. 

När det gäller utflyttningen är den största skillnaden mellan länen att antalet utflyttade 20-24 

åringar är ofantligt mycket högre till kategorin övriga län. De flesta utflyttande små barn flyttar till 

det egna länet och till övriga län medan de flesta medelålders utflyttande flyttar till det egna länet 

samt till Stockholms län. 
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Om vi slutligen övergår till att studera flyttnettot kan vi konstatera att skillnaderna mellan länen är 

dramatiska. Flyttnettot för barn mellan 0 och 4 år är klart positivt enbart gentemot Stockholms län. 

Det stora flyttningsunderskott för 20-24 åringar gentemot Stockholms län, Östergötlands län och 

övriga län vägs upp av ett kraftigt flyttningsöverskott för denna ålderskategori gentemot 

Södermanlands län. Det största nettotillskottet av medelålders personer kommer från Stockholms 

län liksom det största nettotillskottet av personer i 60-årsåldern. Flyttnettot för äldre över 75 år 

ligger runt 0 för samtliga län. 
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6. FLYTTNINGAR TILL OCH 
FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN 

PÅ KOMMUNNIVÅ 
 

6.1 Flyttningar till och från samtliga kommuner 
 

Inflyttning 2020 från kommuner           

Stockholm 386  Finspång 14  Askersund 6  Upplands-Bro 2  Örkelljunga 1 

Oxelösund 342  Växjö 14  Skinnskatteberg 6  Danderyd 2  Bromölla 1 

Norrköping 184  Östersund 14  Köping 6  Tierp 2  Åstorp 1 

Södertälje 108  Lund 13  Ånge 6  Boxholm 2  Eslöv 1 

Flen 99  Falun 13  Sundsvall 6  Söderköping 2  Trelleborg 1 

Trosa 90  Upplands-Väsby 11  Härjedalen 6  Värnamo 2  Simrishamn 1 

Gnesta 87  Lidingö 11  Boden 6  Eksjö 2  Laholm 1 

Huddinge 75  Nynäshamn 11  Håbo 5  Emmaboda 2  Kungsbacka 1 

Katrineholm 74  Mjölby 11  Åtvidaberg 5  Vimmerby 2  Öckerö 1 

Linköping 54  Kiruna 11  Halmstad 5  Bjuv 2  Ale 1 

Göteborg 51  Vallentuna 9  Gullspång 5  Kävlinge 2  Lerum 1 

Uppsala 49  Norrtälje 9  Tibro 5  Hörby 2  Vårgårda 1 

Botkyrka 48  Västervik 9  Härnösand 5  Perstorp 2  Bengtsfors 1 

Malmö 40  Karlskrona 9  Skellefteå 5  Höganäs 2  Mellerud 1 

Örebro 40  Karlstad 9  Luleå 5  Varberg 2  Mark 1 

Umeå 39  Karlskoga 9  Österåker 4  Partille 2  Vara 1 

Haninge 33  Borlänge 9  Kinda 4  Tranemo 2  Vänersborg 1 

Eskilstuna 32  Ludvika 9  Tranås 4  Mölndal 2  Lidköping 1 

Nacka 31  Bollnäs 9  Nybro 4  Uddevalla 2  Skara 1 

Fagersta 27  Östhammar 8  Ronneby 4  Ulricehamn 2  Hammarö 1 

Solna 25  Markaryd 8  Kristinehamn 4  Sunne 2  Forshaga 1 

Västerås 25  Helsingborg 8  Arvika 4  Lindesberg 2  Årjäng 1 

Salem 24  Kristianstad 8  Smedjebacken 4  Arboga 2  Laxå 1 

Sundbyberg 24  Filipstad 8  Söderhamn 4  Malung 2  Nora 1 

Strängnäs 23  Tyresö 7  Örnsköldsvik 4  Hofors 2  Kungsör 1 

Järfälla 20  Nykvarn 7  Vaxholm 3  Nordanstig 2  Leksand 1 

Täby 20  Motala 7  Knivsta 3  Ljusdal 2  Orsa 1 

Sollentuna 20  Kalmar 7  Ödeshög 3  Hudiksvall 2  Mora 1 

Enköping 20  Trollhättan 7  Vadstena 3  Åre 2  Sandviken 1 

Värmdö 18  Avesta 7  Nässjö 3  Piteå 2  Kramfors 1 

Sigtuna 17  Valdemarsvik 6  Olofström 3  Heby 1  Ragunda 1 

Gotland 17  Jönköping 6  Båstad 3  Torsås 1  Krokom 1 

Borås 17  Oskarshamn 6  Ängelholm 3  Mörbylånga 1  Strömsund 1 

Ekerö 15  Hässleholm 6  Sala 3  Karlshamn 1  Dorotea 1 

Vingåker 15  Alingsås 6  Sollefteå 3  Sölvesborg 1  Arvidsjaur 1 

Gävle 15  Skövde 6  Kalix 3  Östra Göinge 1    
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Under år 2020 flyttade 2782 personer från övriga kommuner i Sverige till Nyköpings kommun. 

Inflyttarna kom från 179 olika kommuner. Majoriteten av inflyttarna kom från våra grannkommuner 

och övriga kommuner i Mellansverige.  

 

Kartan ovan visar inflyttningen till Nyköpings kommun från samtliga kommuner i Sverige. Det 

framgår tydligt att inflyttningen är högst från våra grannkommuner samt från Norrköping, 

Linköping, Stockholm och Södertälje.  
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Utflyttning 2020 från kommuner           

Oxelösund 384  Växjö 10  Falköping 5  Avesta 3  Ystad 1 

Stockholm 224  Karlskrona 10  Borlänge 5  Ånge 3  Simrishamn 1 

Norrköping 141  Halmstad 10  Nordanstig 5  Sollefteå 3  Hylte 1 

Linköping 118  Borås 10  Bollnäs 5  Ekerö 2  Härryda 1 

Uppsala 94  Norrtälje 9  Lycksele 5  Ydre 2  Essunga 1 

Flen 69  Mjölby 8  Boden 5  Mörbylånga 2  Götene 1 

Trosa 68  Kalmar 8  Salem 4  Nybro 2  Strömstad 1 

Katrineholm 65  Helsingborg 8  Valdemarsvik 4  Borgholm 2  Mariestad 1 

Södertälje 64  Kristianstad 8  Motala 4  Svalöv 2  Tidaholm 1 

Göteborg 58  Lidköping 8  Oskarshamn 4  Burlöv 2  Forshaga 1 

Örebro 43  Köping 8  Västervik 4  Lomma 2  Sunne 1 

Eskilstuna 34  Skellefteå 8  Staffanstorp 4  Hörby 2  Arvika 1 

Västerås 34  Järfälla 7  Hässleholm 4  Falkenberg 2  Säffle 1 

Solna 33  Tyresö 7  Hallsberg 4  Kil 2  Lekeberg 1 

Gnesta 32  Upplands-Bro 7  Arboga 4  Kristinehamn 2  Laxå 1 

Huddinge 27  Åtvidaberg 7  Leksand 4  Filipstad 2  Degerfors 1 

Botkyrka 26  Fagersta 7  Smedjebacken 4  Askersund 2  Nora 1 

Malmö 25  Upplands-Väsby 6  Sandviken 4  Hallstahammar 2  Kungsör 1 

Haninge 23  Sollentuna 6  Härjedalen 4  Mora 2  Norberg 1 

Sigtuna 22  Sundbyberg 6  Jokkmokk 4  Hedemora 2  Sala 1 

Umeå 22  Håbo 6  Nykvarn 3  Ludvika 2  Gagnef 1 

Strängnäs 19  Vingåker 6  Knivsta 3  Hofors 2  Älvdalen 1 

Jönköping 17  Lessebo 6  Kinda 3  Örnsköldsvik 2  Hudiksvall 1 

Nacka 16  Ängelholm 6  Värnamo 3  Storuman 2  Timrå 1 

Värmdö 14  Uddevalla 6  Torsås 3  Heby 1  Kramfors 1 

Lidingö 14  Skara 6  Bjuv 3  Östhammar 1  Bräcke 1 

Gotland 14  Falun 6  Båstad 3  Vadstena 1  Krokom 1 

Lund 14  Danderyd 5  Höganäs 3  Aneby 1  Berg 1 

Sundsvall 14  Nynäshamn 5  Varberg 3  Habo 1  Robertsfors 1 

Karlstad 13  Enköping 5  Tanum 3  Vaggeryd 1  Vännäs 1 

Åre 13  Gislaved 5  Ale 3  Markaryd 1  Pajala 1 

Gävle 11  Tranås 5  Mark 3  Ronneby 1  Älvsbyn 1 

Östersund 11  Vimmerby 5  Alingsås 3  Karlshamn 1  Piteå 1 

Luleå 11  Partille 5  Skövde 3  Kävlinge 1  Kiruna 1 

Vallentuna 10  Gullspång 5  Kumla 3  Höör 1    

Täby 10  Mölndal 5  Karlskoga 3  Åstorp 1    

Finspång 10  Trollhättan 5  Malung 3  Eslöv 1    
 

Totalt 2308 personer flyttade från Nyköpings kommun till övriga kommuner i Sverige under år 

2020. Utflyttarna flyttade till 182 olika kommuner. De flesta av utflyttarna valde att bosätta sig i våra 

grannkommuner och i övriga kommuner i Mellansverige samt i Göteborg och Malmö. 
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På kartan ovan redovisas utflyttningen från Nyköping till övriga kommuner i riket. Utflyttningen är 

högst till övriga kommuner i Mälardalsregionen samt till Östergötland, Göteborg, Malmö och 

Umeå.       
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I tabellen nedan redovisas flyttnettot gentemot de kommuner som vi hade flyttningsutbyte med 

under år 2020. Stockholm och Gnesta toppar listan. 

Nettoflyttning 2020 från kommuner           

Stockholm 162  Gävle 4  Kungsbacka 1  Vaggeryd -1  Kil -2 

Gnesta 55  Söderhamn 4  Öckerö 1  Värnamo -1  Hallstahammar -2 

Huddinge 48  Bollnäs 4  Lerum 1  Tranås -1  Köping -2 

Södertälje 44  Vaxholm 3  Vårgårda 1  Mörbylånga -1  Arboga -2 

Norrköping 43  Ödeshög 3  Bengtsfors 1  Kalmar -1  Hedemora -2 

Flen 30  Motala 3  Mellerud 1  Karlskrona -1  Storuman -2 

Botkyrka 22  Mjölby 3  Vara 1  Bjuv -1  Danderyd -3 

Trosa 22  Nässjö 3  Vänersborg 1  Höör -1  Lidingö -3 

Salem 20  Gotland 3  Hammarö 1  Lund -1  Vimmerby -3 

Fagersta 20  Olofström 3  Årjäng 1  Höganäs -1  Ängelholm -3 

Sundbyberg 18  Ronneby 3  Sunne 1  Ystad -1  Partille -3 

Umeå 17  Alingsås 3  Orsa 1  Hylte -1  Tanum -3 

Nacka 15  Skövde 3  Hudiksvall 1  Varberg -1  Mölndal -3 

Enköping 15  Arvika 3  Ragunda 1  Härryda -1  Örebro -3 

Malmö 15  Ånge 3  Strömsund 1  Essunga -1  Kumla -3 

Sollentuna 14  Östersund 3  Dorotea 1  Götene -1  Leksand -3 

Järfälla 13  Kalix 3  Arvidsjaur 1  Strömstad -1  Nordanstig -3 

Ekerö 13  Tierp 2  Piteå 1  Mariestad -1  Sandviken -3 

Haninge 10  Boxholm 2  Boden 1  Tidaholm -1  Skellefteå -3 

Täby 10  Valdemarsvik 2  Tyresö 0  Säffle -1  Staffanstorp -4 

Kiruna 10  Söderköping 2  Norrtälje 0  Lekeberg -1  Uddevalla -4 

Vingåker 9  Vadstena 2  Knivsta 0  Degerfors -1  Karlstad -4 

Katrineholm 9  Eksjö 2  Heby 0  Norberg -1  Hallsberg -4 

Östhammar 7  Emmaboda 2  Karlshamn 0  Malung -1  Jokkmokk -4 

Markaryd 7  Nybro 2  Hörby 0  Gagnef -1  Upplands-Bro -5 

Borås 7  Oskarshamn 2  Åstorp 0  Älvdalen -1  Sigtuna -5 

Falun 7  Perstorp 2  Båstad 0  Mora -1  Gislaved -5 

Ludvika 7  Hässleholm 2  Helsingborg 0  Timrå -1  Halmstad -5 

Nynäshamn 6  Tranemo 2  Eslöv 0  Bräcke -1  Skara -5 

Filipstad 6  Trollhättan 2  Kristianstad 0  Berg -1  Falköping -5 

Karlskoga 6  Ulricehamn 2  Simrishamn 0  Robertsfors -1  Lycksele -5 

Skinnskatteberg 6  Kristinehamn 2  Gullspång 0  Vännäs -1  Lessebo -6 

Upplands-Väsby 5  Lindesberg 2  Forshaga 0  Pajala -1  Luleå -6 

Västervik 5  Sala 2  Laxå 0  Älvsbyn -1  Göteborg -7 

Tibro 5  Ljusdal 2  Nora 0  Eskilstuna -2  Lidköping -7 

Härnösand 5  Örnsköldsvik 2  Kungsör 0  Ydre -2  Solna -8 

Österåker 4  Härjedalen 2  Smedjebacken 0  Åtvidaberg -2  Sundsvall -8 

Värmdö 4  Kinda 1  Hofors 0  Torsås -2  Västerås -9 

Nykvarn 4  Sölvesborg 1  Kramfors 0  Borgholm -2  Jönköping -11 

Strängnäs 4  Östra Göinge 1  Sollefteå 0  Svalöv -2  Åre -11 

Finspång 4  Örkelljunga 1  Krokom 0  Burlöv -2  Oxelösund -42 

Växjö 4  Kävlinge 1  Vallentuna -1  Lomma -2  Uppsala -45 

Askersund 4  Bromölla 1  Håbo -1  Falkenberg -2  Linköping -64 

Borlänge 4  Trelleborg 1  Aneby -1  Ale -2    

Avesta 4  Laholm 1  Habo -1  Mark -2    
 



35 

 

 

Ovanstående karta visar flyttnettot gentemot övriga kommuner i riket. Förutom gentemot övriga 

kommuner i länet är nettot också klart positivt gentemot Stockholm, Huddinge, Södertälje, 

Botkyrka, Salem, Fagersta och Sundbyberg. 
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6.2 Flyttningar till och från Oxelösund 

Inflyttningen till Nyköpings kommun från Oxelösunds kommun har stigit gradvis sedan år 2000. 

Särskilt kraftig var inflyttningsökningen från 2010 till 2012 samt år 2015. Från 2019 till 2020 skedde 

dock en inflyttningsminskning. 

Utflyttningen från Nyköpings kommun till Oxelösunds kommun steg markant från 2000 till 2003. 

Under år 2004 sjönk sedan utflyttningen för att sedan vända uppåt igen. Åren 2014-2016 skedde 

en ny minskning som följdes av en ökning 2017-2020. 

Flyttnettot gentemot Oxelösunds kommun sjönk kraftigt från 2000 till 2002. Sen kom en vändning 

och flyttnettot steg till 2005. Därefter sjönk nettot till 2010 för att sedan stiga markant under 2011 

och 2012. Under 2013 skedde en dramatisk minskning av flyttnettot som följdes av en uppåtrekyl 

åren 2014-2015. Under 2020 skedde en ny kraftig minskning. 
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Den överväldigande majoriteten av de som flyttar till Nyköping från Oxelösund är mellan 20 och 24 

år. Även antalet inflyttande 25-29 åringar är högt. Inflyttningen avtar sedan med åldern och blir 

extremt låg för de som är över 80 år. Bland barnen är det ålderskategorin 0-4 år som står för den 

största inflyttningen. 

Utflyttningen av barn från Nyköpings kommun till Oxelösunds kommun är inte obetydlig och det är 

bland de minsta barnen som utflyttningen är som störst. Allra störst är emellertid utflyttningen i 

ålderskategorin 20-34 år. För personer som är 35 år och äldre minskar utflyttningsbenägenheten 

med åldern.  

Flyttnettot för barn under nio år är negativt gentemot Oxelösunds kommun. För de äldre barnen 

och ungdomarna mellan 10 och 19 år är nettot svagt positivt. När det gäller unga vuxna mellan 20 

och 24 år finns ett klart flyttningsöverskott. Ett tydligt flyttningsunderskott råder däremot för 

ålderskategorin 30-34 år. För personer som är 35 år och äldre är nettot svagt negativt, svagt positivt 

eller runt 0.  
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6.3 Flyttningar till och från Stockholms stad 

Inflyttningen till Nyköpings kommun från Stockholms stad uppvisar en stigande trend. Från 2018 till 

2019 skedde en minskning av inflyttningen men under 2020 har inflyttningen från Stockholms stad 

till Nyköping ökat rejält. 

Utflyttningen från Nyköping till Stockholm ökade kraftig från 2008 till 2009. Därefter skedde en 

svag minskning av utflyttningen som varade till år 2013. Från 2013 till 2016 skedde en klar 

utflyttningsökning men under de fyra senaste åren har utflyttningen minskat. 

Sedan 2009 har flyttnettot gentemot Stockholms stad haft en stigande trend. Bakslag med 

minskande netto inträffade dock åren 2016 och 2019. Under år 2020 skedde en markant ökning av 

flyttnettot som kan tillskrivas den ökade inflyttningen från huvudstaden till Nyköping. 
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Antalet inflyttade barn från Stockholms stad är extremt högt jämfört med andra inflyttnings-

kommuner. Den dominerande ålderskategorin är inte 20-24 åringarna som från de flesta andra 

kommuner utan 30-34 åringarna. Bland personer som är 80 år och äldre är inflyttningen från 

Stockholm till Nyköping begränsad. 

När det gäller utflyttningen från Nyköping till Stockholm är det tre ålderskategorier som dominerar, 

nämligen 20-24 åringarna, 25-29-åringarna och 30-34 åringarna. Antalet utflyttade barn är lågt. 

Flyttnettot gentemot Stockholms stad är klart positivt för barn under 15 år och klart negativt för 

åldrarna 20-24 år. För åldrarna 30-39 år är flyttnettot tydligt positivt men för personer som är 50 år 

och äldre ligger nettot antingen nära 0 eller så är det bara svagt positivt. 
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6.4 Flyttningar till och från Norrköping 

Från Norrköpings kommun har inflyttningen varierat relativt mycket sedan år 2000. År 2013 skedde 

en klar ökning som följdes av en nedåtrekyl under åren 2014 och 2015. År 2016 ökade sedan 

inflyttningen igen. 2017 var inflyttningen konstant medan den minskade något 2018. Under 2019 

och 2020 ökade inflyttningen klart. 

Utflyttningen till Norrköping var stabil från 2012 till 2016. Under 2017 steg utflyttningen drastiskt 

bör att sedan rekylera nedåt under 2018. Under 2019 skedde en uppgång som följdes av en 

marginell nedgång år 2020.

Flyttnettot gentemot Norrköpings kommun har varit negativt under större delen av den aktuella 

tidsperioden. År 2003 var inflyttningsunderskottet särskilt stort. Under de senaste tre åren har dock 

nettot stigit betydligt. 
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Antalet små barn som flyttar från Norrköping till Nyköping är relativt stort. Inflyttningen är dock 

störst i åldrarna 20-34 år. Bland personer i övre medelåldern sker en viss inflyttning från 

Norrköping,  i synnerhet i ålderskategorin 50-54 år. 

När det gäller utflyttningen från Nyköping till Norrköping dominerar en ålderskategori, nämligen 

20-24 åringarna. Utflyttningen är också relativt stor bland ålderskategorierna 15-19 år, 25-29 år och 

30-34 år. 

Flyttnettot gentemot Norrköpings kommun är positivt för barn upp till 14 år medan det är negativt 

för unga mellan 15 och 24 år. För ålderskategorin 25-34 år är nettot klart positivt. För personer i 60-

årsåldern är nettot positivt medan det är ligger runt 0 för personer över 70 år. 
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6.5 Flyttningar till och från Trosa 

Inflyttningen till Nyköpings kommun från Trosa kommun var konstant från år 2000 till år 2005. 

Sedan skedde en markant ökning fram till år 2007 som följdes av en drastisk minskning under 

2008. Därefter har det varit ömsom uppgångar och ömsom nedgångar. 

Utflyttningen från Nyköping till Trosa ökade dramatisk under 2011. Under 2012 skedde en 

nedgång som följdes av en uppåtgående trend. Under 2020 minskade dock utflyttningen klart. 

Flyttnettot gentemot Trosa kommun har varit varierande men ständigt positivt under perioden från 

år 2000 och framåt. Efter en nedgång under 2019 har flyttningsöverskottet ökat klart under 2020. 
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Det är framförallt två ålderskategorier som flyttar från Trosa till Nyköping, nämligen 20-24 åringarna 

och 25-29 åringarna. Bland medelålders personer är inflyttningen relativt låg med undantag för 

ålderskategorin 50-54 år. För personer över70 år inflyttningen nästintill obefintlig. 

Bland de som flyttar från Nyköping till Trosa dominerar 20-24 åringarna och 25-29 åringarna. För 

övriga ålderskategorier är utflyttningen måttlig. 

 

Flyttnettot gentemot Trosa är klart positivt endast för åldrarna 20-34 år. Mest negativt är flyttnettot 

för 60-64 åringarna och 75-79 åringarna. Nettot för barn under 19 år ligger runt 0. 
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6.6 Flyttningar till och från Flen 

Inflyttningen till Nyköpings kommun från Flens kommun låg runt 60-80 personer per år från år 2000 

till år 2015. Under år 2016 skedde dock en ökning av inflyttningen till 108 personer och sedan dess 

har inflyttningen stabiliserat sig på en högre nivå. 

Utflyttningen från Nyköping till Flen har varierat sedan år 2000 utan någon tydlig trend. Åren 2008, 

2011, 2013 och 2018 var utflyttningen ovanligt stor. Under år 2020 har utflyttningen ökat klart 

jämfört med år 2019. 

Flyttnettot gentemot Flens kommun har varit positivt alla år sedan år 2000. Perioden kännetecknas 

av stora svängningar i flyttnettot. Från 2014 till 2016 en kraftig förbättring av flyttnettot. Under det 

senaste året har dock flyttnettot minskat betydligt. 
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Inflyttningen från Flen består framförallt av unga vuxna mellan 20 och 34 år. Antalet inflyttade små 

barn från Flen är relativt högt medan antalet inflyttade personer över 45 år är lågt. 

Utflyttningen från Nyköpings kommun till Flens kommun är högst bland personer som är mellan 20 

och 29 år gamla. Utflyttningen är också hög bland personer som är mellan 45 och 49 år. 

Flyttnettot gentemot Flen är positivt för barn under 15 år. För unga vuxna mellan 20 och 24 år är 

nettot klart positivt. För personer mellan 25 och 29 år råder dock ett flyttningsunderskott precis 

som för personer mellan 45 och 54 år.  
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6.7 Flyttningar till och från Katrineholm 

Det har varit vissa svängningar i inflyttningen till Nyköpings kommun från Katrineholms kommun 

sedan år 2000. År 2018 skedde en markant inflyttningsökning men sedan dess har inflyttningen 

varit konstant. 

Utflyttningen från Nyköping till Katrineholm har ökat markant sedan år 2000. Under åren 2006, 

2011, 2012 och 2016 var utflyttningen ovanligt hög. 

 

Flyttnettot gentemot Katrineholms kommun har varierat kraftigt under hela tidsperioden. Under de 

två senaste åren har dock nettoinflyttningen sjunkit. 
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Inflyttningen från Katrineholm är högst bland vuxna mellan 25 och 39 år. En topp finns också när 

det gäller ålderskategorin 55-59 år. En viss inflyttning av små barn kan konstateras. 

Det är framförallt personer mellan 20 och 29 år som flyttar från Nyköpings kommun till 

Katrineholms kommun. Även antalet utflyttande 60-64 åringar är högt. 

Flyttnettot gentemot Katrineholms kommun är positivt för ålderskategorierna 35-39 år, 55-59 år 

och 70-74 år. För 60-64 åringarna är nettot negativt. För övriga ålderskategorier är flyttnettot nära 

0. 
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6.8 Flyttningar till och från Södertälje 

Inflyttningen till Nyköpings kommun från Södertälje har varit tämligen stabil sedan år 2000. Under 

2020 inträffade dock en kraftig ökning av antalet inflyttade från Södertälje.   

Utflyttningen från Nyköping till Södertälje ökade från 2016 till 2017 för att sedan förbli oförändrad 

under 2018. Under 2019 skedde sedan en klar nedgång. År 2020 ökade utflyttningen återigen.  

 

Flyttnettot gentemot Södertälje uppvisar inte någon tydlig trend utan det har varit stora variationer 

från år till år. Under de två senaste åren har det dock skett klara ökningar av flyttnettot. 
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Inflyttningen till Nyköping från Södertälje består framförallt av barn under 10 år, unga vuxna mellan 

20 och 29 år samt av ålderskategorierna 25-34 år och 60-64 år. Sedan avtar inflyttningen med 

åldern. 

Utflyttningen till Södertälje från Nyköping är låg för barn och ungdomar från 5 till 19 år. Däremot är 

den hög för personer mellan 25 och 39 år. Bland personer som är 55 år och äldre är utflyttningen 

begränsad. 

Flyttnettot gentemot Södertälje är markant positivt för alla ålderskategorierna upp till och med 34 

år. För åldrarna 35-54 år pendlar nettot runt 0. För 55-64 åringarna är nettot däremot klart positivt. 
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6.9 Flyttningar till och från Linköping 

Inflyttningen från Linköping till Nyköping minskade från 2013 till 2016. Under perioden 2017-2019 

skedde en viss återhämtning men år 2020 minskade inflyttningen återigen.  

Utflyttningen från Nyköping till Linköping var stabil från 2011 till 2018. År 2019 skedde en klar 

uppgång som fortsatte år 2020. 

Flyttnettot gentemot Linköping har varit negativt under hela tidsperioden med undantag för år 

2013. År 2020 skedde en markant nedgång som ledde till ett flyttnetto på -64. 
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Inflyttningen från Linköping till Nyköping är måttlig för samtliga ålderskategorier utom 25-29 

åringarna. En stor del av personerna i dessa åldrar är säkerligen före detta Nyköpingsbor som 

flyttat till Linköping för att studera vid universitetet och sedan återvänt. 

Utflyttningen från Nyköpings kommun till Linköpings kommun är klart högst för ålderskategorin 20-

24 år. Många av dessa flyttar säkert till Linköping för att studera vid universitetet. 

Flyttnettot gentemot Linköpings kommun är klart negativt för personer i åldern 20-24 år och svagt 

negativt för ålderskategorierna 15- 19 år. För övriga ålderskategorier är nettot kring 0. 
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6.10 Flyttningar till och från Eskilstuna 

Inflyttningen från Eskilstuna kommun till Nyköpings kommun ökade kraftigt från 2012 till 2013 följt 

av en nedåtrekyl under 2014. Åren 2015 och 2016 ökade inflyttningen igen för att sedan falla 

tillbaka under åren 2017 till 2020. 

Utflyttningen från Nyköping till Eskilstuna har varierat relativt mycket sedan år 2000 och någon 

tydlig trend finns inte. Toppar nåddes åren 2001, 2009 och 2016. 

Även flyttnettot gentemot Eskilstuna har varierat relativt mycket sedan år 2000. Mest negativt var 

nettot 2001, 2007 och 2009 medan det var mest positivt 2006, 2013, 2016 och 2019. 
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Det är framförallt personer mellan 25 och 34 år som flyttar från Eskilstuna kommun till Nyköpings 

kommun. Antalet inflyttade personer över 35 år är lågt. 

Lejonparten av de som flyttar från Nyköping till Eskilstuna är mellan 20 och 29 år gamla. Sannolikt 

har en del av dessa flyttat till Eskilstuna för att studera på Mälardalens högskola. Antalet utflyttade 

personer över 50 år är mycket få. 

Flyttnettot gentemot Eskilstuna varierar kraftigt efter ålder. För personer som är 20-24 år råder ett 

klart flyttningsunderskott. För övriga ålderskategorier varierar nettot från +2 till -3. 
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6.11 Flyttningar till och från Gnesta 

Inflyttningen från Gnesta kommun till Nyköpings kommun var i stort sett oförändrad från 2013 till 

2016. År 2017 minskade inflyttningen något. Under 2018 skedde sedan en kraftig inflyttnings-

minskning som följdes av en uppåtrekyl 2019. År 2020 minskade inflyttningen något.

Utflyttningen från Nyköping till Gnesta har varierat betydligt sedan år 2000. År 2010 skedde en 

markant nedgång i utflyttningen som följdes av en oförändrad utflyttning under 2011-2013. Under 

2014 skedde en viss utflyttningsökning. 2015 minskade utflyttningen för att sedan öka 2016 och 

2017. År 2018 minskade dock utflyttningen

Flyttnettot gentemot Gnesta har varit ständigt positivt under den senaste 20-årsperioden. 

Utvecklingen har gått lite upp och ner. Under 2012 och 2013 förbättrades flyttnettot för att sedan 

minska under 2014 och öka under 2015. Från 2015 till 2016 var flyttnettot oförändrat för att sedan 

minska under 2017 och 2018. År 2019 skedde en enorm förbättring av flyttnettot. 
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Inflyttningen till Nyköping från Gnesta är högst bland unga vuxna mellan 20 och 24 år.  Även i 

ålderskategorin 35-39 år är inflyttningen påtaglig. Bland personer över 45 år är inflyttningen 

begränsad. 

Av de som flyttar från Nyköping till Gnesta är majoriteten mellan 20 och 34 år gamla. Bland övriga 

ålderskategorier är utflyttningen liten. 

Flyttnettot gentemot Gnesta är positivt för nästan alla ålderskategorier. Störst flyttningsöverskott 

finns i åldrarna 20-24 år och 35-39 år. För personer som är 75 år och äldre är flyttnettot nära 0. 
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7. FLYTTNINGAR EFTER 
UTBILDNINGSNIVÅ 

 

 

 

 

 

Statistiken över flyttningar kan brytas ned på utbildningsnivå. Den största gruppen som flyttar till 

kommunen har en treårig gymnasieutbildning. Den näst största gruppen har  en eftergymnasial 

utbildning som är tre år eller längre. På tredje plats kommer personer som har en eftergymnasial 

utbildning som är kortare än tre år. 
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Bland de som flyttat från Nyköpings kommun har majoriteten  en treårig gymnasieutbildning. För 

övrigt är det en tämligen jämn spridning utbildningsnivåmässigt på de som valt att överge vår 

kommun. 

 

Om vi övergår till att titta på flyttnettot kan vi konstatera att kommunen förlorar personer med 

gymnasial utbildning och vinner personer med eftergymnasial utbildning. Det innebär att 

utbildningsnivån höjs i kommunen. 
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9. FLYTTNINGAR TILL OCH 
FRÅN UTLANDET 

 

 

 

 

Inflyttningen från utlandet ökade kraftigt från 2012 till 2013 för att sedan falla tillbaka något år 

2014. Under 2015 och 2016 ökade invandringen igen för att sedan minska under perioden 2017-

2020.  
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Utflyttningen till utlandet ökade markant från år 2000 till år 2012. Från 2013 till 2018 föll 

emigrationen tillbaka. De två senaste åren har dock utvandringen ökat kraftigt. 

 

 

Flyttnettot gentemot övriga världen har varit positivt under hela tidsperioden men det har minskat 

kraftigt under de två senaste år. Gentemot övriga Europa har nettot varit positivt alla år utom år 

2000 och år 2019. Nettot gentemot Norden har legat runt noll under hela perioden.  
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10. FLYTTNINGAR TILL OCH 
FRÅN DELOMRÅDEN 

 

10.1 Landsbygden 
 

Inflyttning 2020        

Nicolai landsb 88  Nykyrka 9  Ludgo 34 

Alla Helgona landsb 19  Halla 1  Svärta 125 

Tunaberg 196  Vrena 87  Tystberga 164 

Bergshammar 131  Råby-Rönö 48  Bogsta 9 

Tuna 98  Husby-Oppunda 45  Bälinge 41 

Lunda 133  Lid 22  Sättersta 25 

Kila 136  Ripsa 13  Lästringe 60 

Stigtomta 216  Runtuna 54    

Bärbo 21  Spelvik 6    

 

Inflyttningen till våra socknar varierar både avseende antal personer och varifrån de kommer. Alla 

Helgona landsbygd, Tuna, Bärbo, Svärta, Stigtomta, Lunda, och Råby-Rönö har höga andelar 

inflyttare från övriga delar av kommunen. Halla, Ripsa, Lästringe, Ludgo, Spelvik, Sättersta och 

Vrena däremot har höga andelar inflyttare från övriga Sverige och utlandet. I övriga socknar 

fördelar sig inflyttarna mer jämnt mellan övriga kommunen och övriga Sverige och utlandet. 
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Utflyttning 2020        

Nicolai landsb 79  Nykyrka 6  Ludgo 23 

Alla Helgona landsb 20  Halla 6  Svärta 123 

Tunaberg 161  Vrena 99  Tystberga 150 

Bergshammar 116  Råby-Rönö 40  Bogsta 19 

Tuna 105  Husby-Oppunda 26  Bälinge 38 

Lunda 127  Lid 16  Sättersta 21 

Kila 137  Ripsa 19  Lästringe 65 

Stigtomta 216  Runtuna 50    

Bärbo 30  Spelvik 8    

 

 

 

 

Utflyttningen från kommunens socknar varierar både vad gäller antal personer och vart dessa 

flyttar. Från Runtuna, Bogsta, Råby-Rönö, Svärta, Tuna, Bärbo och Nykyrka flyttar den stora 

majoriteten till övriga kommunen. Andra socknar har en stor andel utflyttare till övriga riket och 

utlandet såsom till exempel Ripsa, Spelvik, Lästringe, Ludgo, Kila, Sättersta och Tystberga. De 

socknar som inte nämns ovan har en jämnare fördelning av utflyttarnas destinationer men 

utflyttningen till övriga kommunen dominerar dock i de flesta fall. 
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Flyttnetto 2020        

Nicolai 9  Nykyrka 3  Ludgo 11 

Alla Helgona -1  Halla -5  Svärta 2 

Tunaberg 35  Vrena -12  Tystberga 14 

Bergshammar 15  Råby-Rönö 8  Bogsta -10 

Tuna -7  Husby-Oppunda 19  Bälinge 3 

Lunda 6  Lid 6  Sättersta 4 

Kila -1  Ripsa -6  Lästringe -5 

Stigtomta 0  Runtuna 4    

Bärbo -9  Spelvik -2    

 

 

 

 

Inflyttningen minus utflyttningen ger oss flyttnettot. Av kommunens 25 socknar hade 14 ett positivt 

flyttnetto under 2020. Resterande Stigtomta socken hade ett netto på 0 medan resterande 10 

socknar hade ett negativt flyttnetto. Det mest positiva flyttnettot hade Tunabergs socken medan 

Vrena socken hade det mest negativa flyttnettot.   
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Om vi övergår till att titta på flyttnettot på längre sikt kan vi konstatera att de största 

befolkningsökningarna genom inflyttning har skett i Svärta, Lunda och Ludgo medan Stigtomta, 

Tunaberg och Tuna förlorat flest invånare genom utflyttning. 

 

Det finns tydliga skillnader i ålder mellan inflyttarna till de olika socknarna. Det största 

nettotillskottet av barn och ungdomar har Tunaberg, Bergshammar, Stigtomta och Tuna. Socknarna 

Lunda. Ripsa och Halla har störst nettoförlust av barn och ungdomar. 
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Majoriteten av socknarna har ett flyttningsunderskott när det gäller ålderskategorin 65-79 år. 

Endast Råby-Rönö och Husby Oppunda har ett positivt flyttnetto för denna ålderskategori som 

överstiger +1. Inflyttningen av personer som är 80 år eller mer är mycket liten i samtliga socknar. 

Den flyttning som sker är koncentrerad till de orter som har äldreboenden. 
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10.2 Nyköpings centralort 
 

Inflyttning 2020        

Oppeby 173  Finntorp 2  Ekensberg 15 

Oppeby Gård 98  Kuggnäs 44  Öster 763 

Hållet 59  Branthäll 2  Kungshagen 0 

Nöthagen 6  Örstig 27  Fågelbo 430 

Blommenhov 0  Björkö 0  Stenkulla 318 

Anderslund 0  Björshult 0  Rosenkälla 360 

Väster 742  Krikonbacken 38  Bryngelstorp 147 

Spelhagen 48  Hagalund 25  Brandholmen 408 

Högbrunn 186  Harg 114  Ängstugan 2 

Idbäcken 0  Oxbacken 45  Tjuvholmen 10 

Hemgården 11  Påljungshage 1  Malmbryggshagen 42 

Gumsbacken 0  Brandkärr 892  Labro 0 

Herrhagen 379  Ö Villastaden 84    

Långsätter 160  Isaksdal 383    

 

 

Även inflyttningen till Nyköpings stadsdelar varierar både avseende antal personer och varifrån de 

kommer. Brandkärr, Oxbacken, Isaksdal, Stenkulla, Spelhagen, Fågelbo och Väster har höga 

andelar inflyttare från övriga riket och utlandet. Andra stadsdelar domineras av inflyttare från den 

egna kommunen såsom Ekensberg, Örstig, Rosenkälla, Harg, Långsätter, Hagalund och Östra 

Villastaden. Resterande stadsdelar hamnar mittemellan dessa ytterligheter.  
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Utflyttning 2020        

Oppeby 205  Finntorp 2  Ekensberg 18 

Oppeby Gård 89  Kuggnäs 56  Öster 686 

Hållet 57  Branthäll 1  Kungshagen 1 

Nöthagen 2  Örstig 32  Fågelbo 495 

Blommenhov 1  Björkö 0  Stenkulla 317 

Anderslund 0  Björshult 0  Rosenkälla 203 

Väster 793  Krikonbacken 42  Bryngelstorp 156 

Spelhagen 46  Hagalund 31  Brandholmen 221 

Högbrunn 218  Harg 121  Ängstugan 7 

Idbäcken 0  Oxbacken 38  Tjuvholmen 7 

Hemgården 13  Påljungshage 1  Malmbryggshagen 41 

Gumsbacken 0  Brandkärr 704  Labro 0 

Herrhagen 340  Ö Villastaden 75    

Långsätter 219  Isaksdal 353    

 

 

Utflyttningen från Nyköpings stadsdelar varierar både vad gäller antal personer och vart dessa 

flyttar. Vissa stadsdelar har en hög andel utflyttare till övriga riket och utlandet såsom exempelvis 

Brandkärr, Östra Villastaden, Spelhagen, Örstig, Öster, Högbrunn och Ekensberg. Det finns också 

stadsdelar där de som flyttar till den egna kommunen är i klar majoritet såsom Oppeby Gård, 

Hållet, Hagalund, Långsätter, Oxbacken, Brandholmen och. Krikonbacken Även för resterande 

stadsdelar som inte nämns ovan dominerar utflyttningen till den egna kommunen. 
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Flyttnetto 2020        

Brandkärr 188  Stenkulla 1  Krikonbacken -4 

Brandholmen 187  Malmbryggshagen 1  Örstig -5 

Rosenkälla 157  Anderslund 0  Ängstugan -5 

Öster 77  Idbäcken 0  Hagalund -6 

Herrhagen 39  Gumsbacken 0  Harg -7 

Isaksdal 30  Finntorp 0  Bryngelstorp -9 

Oppeby Gård 9  Björkö 0  Kuggnäs -12 

Ö Villastaden 9  Björshult 0  Oppeby -32 

Oxbacken 7  Påljungshage 0  Högbrunn -32 

Nöthagen 4  Labro 0  Väster -51 

Tjuvholmen 3  Blommenhov -1  Långsätter -59 

Hållet 2  Kungshagen -1  Fågelbo -65 

Spelhagen 2  Hemgården -2    

Branthäll 1  Ekensberg -3    

 

 

 

Av Nyköpings 40 stadsdelar hade 16 ett positivt flyttnetto under 2020. Åtta stadsdelar hade ett 

flyttnetto på 0 medan resterande 16 stadsdelar hade ett negativt flyttnetto. Brandkärr, 

Brandholmen och Rosenkälla var de stadsdelar som hade högst positivt flyttnetto. Fågelbo, 

Långsätter och Väster hade störst inflyttningsunderskott. 
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På lite längre sikt har flyttningsöverskottet varit störst i Brandholmen, Brandkärr och Väster. 

Nettoutflyttningen har varit störst i Långsätter, Bryngelstorp och Hagalund. 

 

 

Brandkärr, Rosenkälla och Öster är de stadsdelar som har störst nettoinflyttning av barn och 

ungdomar. Väster och Fågelbo har störst inflyttningsunderskott för unga. 
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När det gäller personer i ålderskategorin 65-79 år har Brandholmen, Herrhagen och Brandkärr det 

största inflyttningsöverskottet. Brandholmens höga placering förklaras delvis av att det 

färdigställdes 183 nya lägenheter där under år 2020. Högbrunn, Stenkulla och Väster däremot har 

störst negativt flyttnetto för denna ålderskategori. Flyttningar för personer som är 80 år eller äldre 

sker nästan enbart till stadsdelar med äldreboenden. 
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11. JÄMFÖRELSER MED 
ANDRA KOMMUNER 

 

 

 

 

 

Jämfört med övriga kommuner i länet har Nyköpings kommun en låg inflyttning på 54 personer per 

1000 invånare. Högst inflyttning per 1000 invånare har Trosa, Flen och Vingåker. Även utflyttningen 

från Nyköping är låg jämfört med våra grannkommuner. 
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Flyttnettot för Nyköpings kommun som ligger på 9,5 personer per 1000 invånare är medelhögt 

jämfört med övriga kommuner i länet. Trosa har högst flyttnetto per 1000 invånare medan Flen har 

lägst. 

 


