
Flyttströmmar till och från Kalmar kommun 2015

SIFFROR OM KALMAR

Att befolkningen i Kalmar kommun ökar beror både på en naturlig folkökning med fler födda än döda och att fler 
människor flyttar till Kalmar än härifrån. 

Under 2015 ökade Kalmar kommun sin befolkning med 1 028 
personer till 65 704 invånare. Bakom folkökningen i kommunen 
ligger både ett flyttöverskott (fler inflyttade än utflyttade) på 843 
personer och att fler föds än dör (+170). Flyttöverskottet brukar 
överstiga födelseöverskottet. Under den senaste tioårsperioden har 
den gjort det åtta av tio år. 2015 stod flyttöverskottet för större 
delen, över 80 procent av folkökningen. 

Under 2015 flyttade 4 255 personer till Kalmar kommun och 
3 412 personer flyttade från kommunen. Totalt gav detta ett 
flyttöverskott på 843 personer. Det är det högsta flyttöverskottet 
Kalmar kommun har haft. Ett par anledningar till det höga 
flyttöverskottet 2015 är den höga inflyttningen både från övriga 
Kalmar län och från utlandet.

Det generella flyttmönstret är att Kalmar kommun har fler 
inflyttade än utflyttade mot utlandet och Kalmar län, men tappar 
invånare till övriga Sverige. 

Fördelning av Kalmar kommuns befolkningsökning1)

år 2010-2015

Det är betydligt fler som flyttar inrikes än utrikes. 84 procent av alla inflyttade till Kalmar kommun kom från någon an-
nan kommun i Sverige och 95 procent av alla utflyttade från kommunen flyttade till någon kommun i Sverige. Utrikes 
inflyttning svarade för 16 procent av den totala inflyttningen till kommunen och utrikes utflyttning för fem procent av 
den totala utflyttningen. 
Den största flyttvinsten, nästan hälften av den totala befolkningsökningen 2015, kom av flyttningarna mot utlandet. De 
inrikes flyttningarna stod för 33 procent av folkökningen och resterande del av att fler föddes än dog1).
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Stora flyttströmmar mot kommunerna i Kalmar län
Kalmar kommun har liksom tidigare år stort flyttutbyte med övriga Kalmar län. 38 procent av alla inflyttare till 
kommunen kommer från Kalmar län och 32 procent av utflyttarna flyttade till någon kommun i länet 2015. Även 
gentemot storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland samt de närliggande länen Blekinge, Kronoberg, 
Östergötland och Jönköping har vi många såväl in- som utflyttare. Det är dock betydligt färre flyttningar än de som sker 
mellan Kalmar kommun och kommunerna i Kalmar län.

Inflyttade och utflyttade till/från Kalmar kommun 1970-2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Inflyttningar Utflyttningar

Invandringsöverskottet stod för hälften av folkökningen 2015
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1) Justeringar stod också för en liten del



Antalet in- och utflyttare är inte jämnt fördelat efter ålder, vi har en 
topp i antal som flyttar till eller från Kalmar kommun i åldrarna 19-
29 år. Över hälften av inflyttarna och utflyttarna är i den åldern. Den 
vanligaste inflyttaren är 22 år och utflyttaren 23 år. Flyttningarna 
minskar med ökande ålder. I åldrarna över 40 år är det få som flyttar och 
efter 75 år har flyttningarna nästan stannat helt. 

Stora strömmar av flyttare går mellan Kalmar kommun och kommuner i södra länet. Precis som tidigare år har vi många 
både in- och utflyttare mot grannkommunerna Mörbylånga och Nybro. Utanför länet går stora flyttströmmar mot 
storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö liksom kommunerna Växjö och Karlskrona. 

De största flyttöverskotten hade Kalmar kommun 2015 mot Nybro, Mönsterås, Hultsfred och Borgholm, det vill säga 
kommuner i Kalmar län. Vi brukar ha de största flyttöverskotten mot kommuner i egna länet. Flyttöverskottet mot Nybro 
har varit ovanligt högt både 2014 och 2015. Vi har fler inflyttare än utflyttare från samtliga kommuner i länet 2015. 

Störst flyttunderskott 2015 har vi mot storstadskommunerna Stockholm och Göteborg.
 
2015 var det fler som flyttade från Kalmar kommun till Växjö än tvärtom. Sex av de senaste tio åren har vi haft fler 
inflyttade än utflyttade från Växjö. Mot Karlskrona hade vi ett flyttöverskott 2015. Den senaste tioårsperioden har flyttnettot 
mot Karlskrona varit positivt lika många gånger som det har varit negativt. Det brukar vara fler som flyttar från Kalmar 
kommun till studentstäderna Uppsala, Lund och Linköping än som flyttar hit och så även 2015. 

Liksom tidigare år är det flyttningarna mot Kalmar län som genererar det största överskottet, det vill säga fler inflyttade 
än utflyttade. År 2015 var det 525 fler personer som flyttade till Kalmar kommun från övriga kommuner i länet än som 
flyttade ut vilket var ovanligt högt. Efter Kalmar län var det Södermanland, Gävleborg och Blekinge som stod för de största 
överskotten år 2015. Mot dessa län hade vi ett överskott på mellan 20 och 30 personer. 
Störst flyttunderskott, det vill säga fler utflyttade än inflyttade, har vi liksom flera tidigare år mot storstadslänen Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne samt i år även Kronberg. Vi brukar annars ha fler inflyttade än utflyttade mot Kronoberg. 

In- och utflyttning till/från Kalmar kommun efter ålder 
år 2015

In- och utvandring till/från Kalmar kommun år 1970-2015

Många, både män och kvinnor, som flyttar är mel-
lan 19 och 29 år. Kvinnor är generellt något yngre 
än män när de flyttar. År 2015 flyttade 2 101 män 
och 2 154 kvinnor till kommunen. 1 714 män och 
1 698 kvinnor flyttade ut.
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Aldrig tidigare har så många invandrat till Kalmar kommun som 
2015, 669 stycken fördelat på 384 män och 285 kvinnor. Det slår 
det tidigare rekordet från 2012 då 510 invandrade. Personer födda i 
Syrien utgjorde den enskilt största invandringsgruppen, 181 personer 
eller drygt var fjärde invandrare var Syrienfödd. 2014 invandrade 84 
Syrienfödda till kommunen. Den näst vanligaste invandringsgrup-
pen 2015 var Sverigefödda. 170 personer utvandrade 2015 varav 80 
var män och 90 kvinnor. Norge, Tyskland och Storbritannien var de 
vanligaste utvandringsländerna. 

Syrienfödda vanligaste invandringsgruppen

Hälften av alla flyttare är mellan 19 och 29 år

Inflyttning av 20-29 åringar från Kalmar län 
men utflyttning till storstadslänen

Kvinnor är något yngre än män när de flyttar

Flyttunderskott mot storstadslänen och Kronoberg

Stora flyttströmmar mellan Kalmar kommun och Nybro och Mörbylånga
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Källa: SCB 
egen bearbetning 
av datat har gjorts

Siffror om Kalmar ges ut av Kalmar kommuns Projekt- och exploateringsenhet. Syftet är att 
ge en kortfattad presentation och analys av aktuell statistik. Vill du veta mer, ring 0480-450087 
och tala med Susanne Eriksson eller mejla susanne.eriksson@kalmar.se

Vi har fler inflyttade än utflyttade i de flesta åldersgrupper 2015. 
Störst flyttöverskott har vi i åldern 20-24 år och flyttunderskott 
i åldern 25-29 år. Detta är ett mönster som är vanligt i många 
universitets- och högskolekommuner.
  
Kommunen har i flera år haft en större ut- än inflyttning av 30-34 
åringar. Men både 2012, 2014 och nu 2015 har vi haft fler inflyttade 
än utflyttade i den här åldern. Inflyttningen i hela åldersgruppen 
35-54 brukar vara större än utflyttningen och totalt sett för gruppen 
55+ brukar vi ha fler in- än utflyttade. Bland de yngsta barnen (0-4 
år) har vi fyra år i rad haft fler inflyttade än utflyttade. Bland de äldre 
barnen och ungdomarna brukar vi ha fler som flyttar in än som 
flyttar ut.

Störst inrikes flyttöverskott har vi i åldern 20-24 år och underskott 
i åldern 25-29 år. Invandringsöverskottet är positivt i samtliga 
åldersgrupper förutom den äldsta; 70+. Störst är överskottet i 
åldern 20-29 år. Invandringöverskottet är positivt i de åldersgrupper 
där det inrikes flyttnettot är negativt. Utan invandringsöverskottet 
skulle flyttunderskottet av 25-29 åringarna varit större och vi skulle 
haft en flyttunderskott i åldern 30-34 år.
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I åldern 20-29 år har Kalmar kommun en stor inflyttning från 
övriga Kalmar län, speciellt stor är den i åldern 20-24 år. I 20-24 
års åldern har vi betydligt fler som flyttar in än ut. Många som 
flyttar till storstadslänen från Kalmar är i 20-29 års åldern. I de 
åldergrupperna har vi, tvärtemot flyttningarna mot Kalmar län, fler 
utflyttade än inflyttade. 

Vi har en stor inflyttning till Kalmar av personer i åldern 20-24 år 
från Mörbylånga kommun och betydligt fler inflyttade än utflyttade. 
Fler äldre, 65+, flyttar in än ut. Däremot har vi större utflyttning än 
inflyttning av barnfamiljer (personer 25-39 år samt barn i åldern 0-9 
år)
Inflyttningen av 20-29 åringar till Kalmar från Nybro är större än 
utflyttningen. Några av dessa lämnar Kalmar i 30-34 års åldern då vi 
har något större utflyttning än inflyttning. I åldern 35-54 och 60+ är 
inflyttningen åter större än utflyttningen. Totalt sett är det fler som 
flyttar till än från Kalmar både från Mörbylånga och Nybro kommu-
ner.
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Nettoflyttningar mot storstadslänen samt Kalmar län
i 5-årsklasser 2015
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Stor inflyttning i åldern 20-24 år bidrar till att befolkningen ökar

Invandringsöverskott där det inrikes flyttnettot är negativt

Unga vuxna flyttar till Kalmar från Nybro och Mörbylånga

Inflyttning av 20-29 åringar från Kalmar län 
men utflyttning till storstadslänen
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Region/län/
kommun

Flyttnetto Inflyttning 
2015

Utflyttning 
20152010 2011 2012 2013 2014 2015

Inom länet 267 203 281 186 427 525 1 602 1 077
Övriga Sverige -198 -141 -111 -263 -127 -181 1 984 2 165
Summa inrikes 69 62 170 -77 300 344 3 586 3 242
Utrikes 198 120 326 182 287 499 669 170
Summa inrikes och 
utrikes

267 182 496 105 587 843 4 255 3 412

Län
Stockholm -176 -96 -117 -138 -113 -104 314 418
Uppsala -24 -5 -6 -26 -17 -14 60 74
Södermanland -10 31 -11 14 5 27 61 34
Östergötland 10 -24 -6 -39 -11 -8 132 140
Jönköping 2 49 24 -1 -2 4 113 109
Kronoberg 58 16 38 38 65 -47 142 189
Kalmar 267 203 281 186 427 525 1 602 1 077
Gotland 8 11 -1 10 5 7 34 27
Blekinge 23 6 37 29 27 21 175 154
Skåne -61 -88 -24 -54 -28 -23 331 354
Halland 12 6 -9 -5 8 1 72 71
Västra Götaland -96 -24 -33 -83 -85 -93 252 345
Värmland -4 5 13 -1 0 5 32 27
Örebro -2 10 -10 -16 15 17 47 30
Västmanland 4 -13 -7 7 -1 -6 29 35
Dalarna 6 11 -3 -14 -2 6 29 23
Gävleborg 13 5 8 -6 -1 23 48 25
Västernorrland 11 2 2 9 11 -2 35 37
Jämtland 12 -21 -5 -1 3 3 20 17
Västerbotten 13 -10 -7 9 0 0 29 29
Norrbotten 3 -12 6 5 -6 2 29 27

Kommunerna i 
Kalmar län
Högsby 36 10 26 21 21 23 49 26
Torsås 33 17 39 -1 33 45 155 110
Mörbylånga -40 3 -16 -18 16 33 358 325
Hultsfred 36 44 62 35 29 66 88 22
Mönsterås 37 38 57 33 69 83 173 90
Emmaboda 24 8 19 1 14 35 72 37
Nybro -10 -4 29 4 140 116 358 242
Oskarshamn 71 37 42 25 33 10 87 77
Västervik -11 32 2 20 13 30 58 28
Vimmerby 16 2 7 7 2 19 33 14
Borgholm 75 16 14 59 57 65 171 106

Tabell. Antal inflyttade och utflyttade till Kalmar kommun efter region år 2015 samt kommunens flytt-
netto (inflyttade minus utflyttade) år 2010-2015 efter region


